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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดหลักการและแนวทางทั่วไปในการบริหารความเสี่ยง
มาตรฐานผลิตภั ณ ฑอุต สาหกรรมนี้สามารถนําไปใชได กั บองค กรประเภทต าง ๆ เชน องคก รภาครัฐ เอกชน
วิสาหกิจชุมชน สมาคม กลุม หรือบุคคล ไมเฉพาะเจาะจงวาเปนอุตสาหกรรมหรือภาคสวนใด
หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกสําหรับผูใชที่แตกตางกัน ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “องคกร”

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้สามารถประยุกตใชไดตลอดชวงการดําเนินการขององคกร และครอบคลุมถึง
กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงกลยุทธ การตัดสินใจ การดําเนินการหรือกิจการ กระบวนการทํางาน โครงการ ผลิตภัณฑ
บริการ และสินทรัพย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้สามารถใชไดกับความเสี่ยงขององคกรทุกประเภท ไมวาความเสี่ยงขององคกร
แตละประเภทจะเปนแบบใด ทั้งที่มีผลสืบเนื่องทางบวกหรือทางลบ
มาตรฐานผลิต ภั ณ ฑอุ ต สาหกรรมนี้ เปน เพีย งแนวทาง ไมไ ด มุงหวั งใหเกิ ด การบริ หารความเสี่ย งที่มีรู ปแบบ
เหมือนกัน ทุกองคกร ซึ่งการออกแบบและการนําไปใชของแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้ น จะตอง
นําไปใชใ หเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกั บองค ก รนั้ น ๆ ตามวั ต ถุประสงค บริ บท โครงสร าง การดํ าเนิน การ
กระบวนการ หนาที่งาน โครงการ ผลิตภัณฑ บริการ หรือสินทรัพย รวมถึงการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ใช
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีเจตนาเพื่อตองการใหนําไปประยุกตใชเพื่อใหประสานเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยูในปจจุบันหรือที่จะดําเนินการในอนาคต ไมมีเจตนาใหนําไปทดแทนมาตรฐาน
เดิมที่องคกรใชอยู
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมมีจุดมุงหมายใหนําไปใชเพื่อการรับรอง

2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ความเสี่ยง (risk) หมายถึง ผลของความไมแนนอนตอวัตถุประสงค
หมายเหตุ 1

ผล หมายถึง การเบี่ยงเบนจากความคาดหวังทางบวกและ/หรือทางลบ
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หมายเหตุ 2 วัต ถุประสงค สามารถมีได หลายลักษณะ (เชน เปาประสงค ด านการเงิน สุข ภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงสิ่งแวดลอม) และสามารถใชไดใ นหลายระดั บ (เชน ระดับกลยุทธ ทั่ว ทั้ง
องคกร โครงการ ผลิตภัณฑ และกระบวนการ)
หมายเหตุ 3

ความเสี่ยงโดยปกติจะเกิดจากเหตุการณและผลสืบเนื่องที่มีศักยภาพจะเกิดขึ้นหรือทั้งสองอยาง
รวมกัน

หมายเหตุ 4

ความเสี่ย งโดยปกติ มัก จะแสดงในรู ป ผลรวมของผลสืบเนื่ องจากเหตุ ก ารณ (รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ) และโอกาสเกิดของเหตุการณนั้น

หมายเหตุ 5

ความไมแนนอนเปนสภาวะ (แมบางสวนของสภาวะ) ของการขาดของสารสนเทศที่เกี่ยวของ
กับความเข าใจหรือความรู เกี่ยวกับเหตุการณ ผลสืบเนื่องหรือโอกาสของการเกิ ดเหตุ การณ
นั้น ๆ

2.2 การบริหารความเสี่ยง (risk management) หมายถึง การประสานกิจกรรมเพื่อสั่งการและควบคุมองคกรเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง
2.3 กรอบการบริหารความเสี่ยง (risk management framework) หมายถึง กลุมขององคประกอบที่ระบุรากฐานและ
การจัดการองคกรสําหรับการออกแบบ การนําไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ การทบทวน และการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร
หมายเหตุ 1

รากฐาน รวมถึงนโยบาย วัตถุประสงค การบังคับและความมุงมั่นในการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ 2

การจัดการองคกร รวมถึงแผน ความสัมพันธ ภาระรับผิดชอบ ทรัพยากร การดําเนินการ และ
กิจกรรม

หมายเหตุ 3

กรอบการบริ ห ารความเสี่ย งต องสอดแทรกเข าไปในกลยุ ทธและนโยบายการปฏิบั ติ ก าร
โดยรวมขององคกร รวมถึงการปฏิบัติตาง ๆ

2.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง (risk management policy) หมายถึง ประกาศที่แสดงถึงความตั้งใจและทิศทาง
โดยรวมขององคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
2.5 ทัศนคติเรื่องความเสี่ยง (risk attitude) หมายถึง วิธีการที่องคกรประเมิน รวมถึงการจัดการ คงไว รับหรือปฏิเสธ
ความเสี่ยง
2.6 แผนการบริหารความเสี่ยง (risk management plan) เปนสวนหนึ่งในกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งระบุถึง
วิธีการที่ใช องคประกอบในการบริหาร และทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ 1

องคประกอบในการบริหาร โดยทั่วไปรวมถึงขั้นตอนการดําเนินงาน การปฏิบัติ การมอบหมาย
ความรับผิดชอบ ลําดับและระยะเวลาของกิจกรรมตาง ๆ
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หมายเหตุ 2 แผนการบริ หารความเสี่ย ง สามารถใชใ นสวนของผลิต ภั ณ ฑ กระบวนการ และโครงการ
รวมถึงเปนสวนหนึ่งขององคกรทั้งหมด
2.7 ผูรับผิดชอบความเสี่ยง (risk owner) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีภาระรับผิดชอบและมีอํานาจในการ
บริหารความเสี่ยง
2.8 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (risk management process) หมายถึง การใชนโยบายทางการบริหาร ขั้นตอน
การดําเนินงาน และการปฏิบัติในกิจกรรมของการสื่อสาร การปรึกษา การจัดทําบริบท รวมถึงการชี้บง การ
วิเคราะห การประเมินผล การแกไข การเฝาติดตามและการทบทวนความเสี่ยงอยางเปนระบบ
2.9 การจัดทําบริบท (establishing the context) หมายถึง การกําหนดปจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อนําไปสูการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงกําหนดขอบเขตและเกณฑความเสี่ยงสําหรับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
2.10 บริ บทภายนอก (external context) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร
หมายเหตุ

บริบทภายนอก สามารถประกอบดวย
- สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ลักษณะของ
องคกรและสภาพการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทองถิ่น
- ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและแนวโนมที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
และคุณคาขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

2.11บริบทภายใน (internal context) หมายถึง สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
หมายเหตุ

บริบทภายใน สามารถประกอบดวย
- การกํากับดูแล โครงสรางองคกร บทบาท และภาระรับผิดชอบ
- กลยุทธเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
- ขีดความสามารถดานทรัพยากรและความรู (เชน เงินทุน เวลา คน การดําเนินการ ระบบ
และเทคโนโลยี)
- ระบบสารสนเทศ การรับสงสารสนเทศ และการดําเนินการตัดสินใจ (ทั้งเปนทางการและ
ไมเปนทางการ)
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายในองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร และ
คุณคาขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายในองคกร
- วัฒนธรรมองคกร
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- มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตาง ๆ ที่รับมาใชในองคกร
- ระเบียบแบบแผนและความผูกพันทางพันธะสัญญา
2.12 การสื่อสารและการปรึกษา (communication and consultation) หมายถึง การดําเนินการที่องคกรดําเนินการ
ตอเนื่ องและทําซ้ํา เพื่อใหแบงหรื อรับสารสนเทศ รวมถึงการมีสว นรว มกับผูมีสวนไดเสียเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 สารสนเทศสามารถเกี่ยวของกับการมีอยู ลักษณะขององคกร ระเบียบแบบแผน โอกาสความมี
นัยสําคัญ การเปรียบเทียบกับเกณฑ การยอมรับ และการแกไข เพื่อการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ 2 การปรึ ก ษาเปน กระบวนการสื่ อสารสองทาง ระหว า งองค ก รและผูมีส ว นได เสีย เกี่ ย วกั บ
ประเด็นกอนตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางของประเด็นนั้น ๆ การปรึกษา คือ
- กระบวนการซึ่งกระทบตอการตัดสินใจ ดวยวิธีการจูงใจมากกวาการใชอํานาจ
- การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ไมใชการตัดสินใจรวม
2.13 ผูมีสวนไดเสีย (stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือองคกรที่สามารถมีผลหรือไดรับผล หรือรับรูวาพวกเขา
ไดรับผลจากการตัดสินใจหรือกิจกรรมขององคกร
หมายเหตุ ผูตัดสินใจสามารถเปนผูมีสวนไดเสีย
2.14 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการชี้บงความเสี่ยง การ
วิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง
2.15 การชี้บงความเสี่ยง (risk identification) หมายถึง กระบวนการในการคนหา การรับรู และการอธิบายความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 การชี้บงความเสี่ยง เกี่ยวของกับการชี้บงแหลงความเสี่ยง เหตุการณ สาเหตุและผลสืบเนื่องที่
เปนไปได
หมายเหตุ 2 การชี้บงความเสี่ยง สามารถเกี่ยวของกับขอมูลในอดีต ทฤษฎีการวิเคราะห ขอมูลและความเห็น
ผูเชี่ยวชาญ และความจําเปนของผูมีสวนไดเสีย
2.16 แหลงความเสี่ยง (risk source) หมายถึง องคประกอบโดยลําพังหรือตองรวมกับสิ่งอื่นที่มีศักยภาพในการเปน
ตนเหตุทําใหเกิดความเสี่ยง
หมายเหตุ แหลงความเสี่ยงสามารถเห็นไดชัดเจนหรือเห็นไมชัดเจน
2.17 เหตุการณ (event) หมายถึง การเกิด หรือการเปลี่ยนแปลงของสวนหนึ่งสวนใดของสภาพการณ
หมายเหตุ 1 เหตุการณสามารถเปนหนึ่งหรือหลายสภาพการณ และสามารถมีไดหลายสาเหตุ
หมายเหตุ 2 เหตุการณสามารถประกอบดวยบางสิ่งที่ไมไดเกิดขึ้น
หมายเหตุ 3 เหตุการณบางครั้งสามารถอางอิงถึงอุบัติการณหรืออุบัติเหตุ
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หมายเหตุ 4 เหตุการณที่ปราศจากผลสืบเนื่องสามารถอางอิงถึงเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ
2.18 ผลสืบเนื่อง (consequence) หมายถึง ผลของเหตุการณที่สงผลตอวัตถุประสงค
หมายเหตุ 1 เหตุการณที่สามารถนําไปสูลําดับของผลสืบเนื่อง
หมายเหตุ 2 ผลสืบเนื่ องสามารถแน น อนหรื อไมแน น อน และสามารถมีผลในทางบวกหรื อทางลบต อ
วัตถุประสงค
หมายเหตุ 3 ผลสืบเนื่องสามารถแสดงออกในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
หมายเหตุ 4 จุดเริ่มตนของผลสืบเนื่องสามารถขยายไปจนถึงจุดที่ไดรับผล
2.19 โอกาส (likelihood) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของบางสิ่งที่เกิดขึ้น
2.20 ลักษณะความเสี่ยง (risk profile) หมายถึง คําอธิบายกลุมของความเสี่ยง
หมายเหตุ

กลุมของความเสี่ยงสามารถประกอบดวยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทั้งองคกร บางสวนขององคกร
หรือตามที่กําหนดอื่น ๆ

2.21 การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) หมายถึง กระบวนการเขาใจธรรมชาติของความเสี่ยงและกําหนดระดับ
ความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 การวิ เคราะหความเสี่ยงใหพื้นฐานของการประเมินผลความเสี่ยงและการตัด สินใจเกี่ ยวกั บ
การจัดการความเสี่ยง
หมายเหตุ 2 การวิเคราะหความเสี่ยง รวมถึงการประมาณความเสี่ยง
2.22 เกณฑความเสี่ยง (risk criteria) หมายถึง เงื่อนไขของการอางอิงเพื่อใชประเมินเทียบหาความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
หมายเหตุ 1 เกณฑความเสี่ยงอยูบนพื้นฐานของวัตถุประสงค บริบทภายนอกและบริบทภายในขององคกร
หมายเหตุ 2 เกณฑ ค วามเสี่ ย งสามารถกํ า หนดโดยหรื อ ได รั บ จากมาตรฐาน กฎหมาย นโยบาย และ
ขอกําหนดอื่น ๆ
2.23 ระดับความเสี่ยง (level of risk) หมายถึง ขนาดของความเสี่ยงหรือผลรวมของความเสี่ยง ซึ่งแสดงออกในรูป
ของผลรวมระหวางผลสืบเนื่องและโอกาส
2.24 การประเมินผลความเสี่ยง (risk evaluation) หมายถึง การประเมินผลความเสี่ยงเพื่อตัดสินวาขนาดของความ
เสี่ยงยอมรับไดหรือทนทานไดหรือไม
หมายเหตุ

การประเมินผลความเสี่ยง ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

2.25 การจัดการความเสี่ยง (risk treatment) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 การจัดการความเสี่ยง สามารถเกี่ยวของกับ
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- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการไมเริ่มหรือดําเนินการตอในกิจกรรมทีก่ อใหเกิดความเสี่ยง
- การรับความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ
- การขจัดแหลงความเสี่ยงออกไป
- การเปลี่ยนโอกาส
- การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง
- การแบงความเสี่ยงกับหนวยงานอื่น (รวมถึงสัญญาหรือความเสี่ยงทางการเงิน)
- การรับความเสี่ยงไวโดยแจงใหผูตัดสินใจทราบ
หมายเหตุ 2 การจัดการความเสี่ยงใชในกรณีที่มีผลสืบเนื่องเชิงลบ ซึ่งบางครั้งอางอิงถึง การลดความเสี่ยง
การขจัดความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง
หมายเหตุ 3 การจัดการความเสี่ยงสามารถสรางความเสี่ยงใหมหรือเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงเดิม
2.26 การควบคุม (control) หมายถึง มาตรการที่เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
หมายเหตุ 1 การควบคุม รวมถึงกระบวนการ นโยบาย เครื่องมือ การปฏิบัติ หรือการกระทําใด ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
หมายเหตุ 2 การควบคุม อาจไมใชผลการเปลี่ยนแปลงที่ไดจากเจตนาหรือการถือครอง
2.27 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู (residual risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูในองคกรหลังจากการจัดการความ
เสี่ยงไปแลว
หมายเหตุ 1 ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูสามารถรวมถึงความเสี่ยงที่ยังไมไดชี้บง
หมายเหตุ 2 ความเสีย่ งที่ยังเหลืออยูสามารถเปนความเสี่ยงที่เราคงไวได
2.28 การติดตามตรวจสอบ (monitoring) หมายถึง การตรวจสอบอยางตอเนื่อง การควบคุมดูแล การสังเกตที่สําคัญ
หรือตัดสินสถานะเพื่อชี้บงการเปลี่ยนแปลงจากระดับผลการดําเนินงานที่ตองการหรือคาดหวัง
หมายเหตุ

การติดตามตรวจสอบ สามารถใชไดกั บกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ความเสี่ยง หรือการควบคุม

2.29 การทบทวน (review) หมายถึง กิจกรรมที่ทําไปเพื่อตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลเพื่อ
การบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หมายเหตุ

การทบทวนสามารถใชได กับกรอบการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการบริ หารความเสี่ย ง
ความเสี่ยง หรือการควบคุม
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3. หลักการ
เพื่อใหการบริ หารความเสี่ย งมีประสิทธิผล ทุกระดับขององค กรควรดํ าเนิ นการใหเปน ไปตามหลัก การต าง ๆ
ดังตอไปนี้
3.1 การบริหารความเสี่ยงชวยสรางและปกปองคุณคาขององคกร
การบริหารความเสี่ยงมีสวนชวยในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคและผลปรับปรุงการดําเนินงาน เชน สุขภาพ
และความปลอดภั ยของมนุ ษย การรั กษาความปลอดภั ย การปฏิบัติ ตามกฎหมายและข อบังคับต าง ๆ การ
ยอมรับของสาธารณชน การปกปองสิ่งแวดลอม คุณภาพของผลิตภัณฑ การบริหารโครงการ ประสิทธิภาพใน
การดําเนินการ การกํากับดูแลและชื่อเสียงขององคกร
3.2 การบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินการทั้งหมดขององคกร
การบริหารความเสี่ยงไมใชกิจกรรมที่แยกออกมาทําโดยลําพังจากกิจกรรมและกระบวนการหลักขององคกร
ถือเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบของผูบริหารและกระบวนการดําเนินการทั้งหมดขององคกร รวมไปถึง
การวางแผนกลยุทธ การบริหารโครงการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
3.3 การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ
การบริหารความเสี่ยงชวยทําใหผูตัดสินใจดําเนินการสรางทางเลือกอยางชัดเจน (informed choices) และ
สามารถจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินการ และทําใหเห็นความแตกตางของแนวทางการดําเนินการ
3.4 การบริหารความเสี่ยงใชในการจัดการกับความไมแนนอน
การบริหารความเสี่ยงใชจั ดการกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของ
ความไมแนนอน และวิธีการจัดการ
3.5 การบริหารความเสี่ยงเปนระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน และทันตอสถานการณ
แนวทางการบริหารความเสี่ย งอยางเปน ระบบ ทัน ตอสถานการณ และมีรูปแบบ มีสว นสนับสนุ นใหเกิ ด
ผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ มีความสม่ําเสมอ สามารถเปรียบเทียบ และเชื่อถือได
3.6 การบริหารความเสี่ยงควรอยูบนพื้นฐานสารสนเทศที่ดีที่สุดที่สามารถหาได
ปจจัยนําเขา (inputs) สําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยูบนพื้นฐานของแหลงสารสนเทศ เชน ขอมูลใน
อดีต ประสบการณ ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดเสีย การสังเกต การพยากรณและการวินิจฉัยของผูเชี่ยวชาญ
อยางไรก็ตามผูตัดสินใจจะตองรับทราบและคํานึงถึงขอจํากัดของขอมูลหรือแบบจําลองที่ใช หรือโอกาสที่
ผูเชี่ยวชาญจะมีความเห็นที่แตกตางกันก็ได
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3.7 การบริหารความเสี่ยงควรทําใหเหมาะสมกับองคกร
การบริหารความเสี่ยง ควรทําใหเหมาะสมกับองคกร โดยสอดคลองกับบริบทภายในและบริบทภายนอกของ
องคกรและลักษณะความเสี่ยง
3.8 การบริหารความเสี่ยงควรคํานึงถึงปจจัยดานบุคคลและวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงขีดความสามารถ การรับรู และความตั้งใจของคนทั้งภายนอกและภายใน
องคกรซึ่งสามารถชวยหรือเปนอุปสรรคตอการบรรลุวตั ถุประสงคขององคกร
3.9 การบริหารความเสี่ยงควรมีความโปรงใสและมีสวนรวม
การมีสวนรวมอยางเหมาะสมและทันตอสถานการณของผูมีสวนไดเสียและผูตัดสินใจในระดับตาง ๆ ของ
องคกร จะชวยสรางความมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงยังมีความสอดคลองและทันสมัย รวมถึงการใหผูมีสวน
ไดเสียเปนตัวแทนในการใหความเห็นในการกําหนดเกณฑความเสี่ยง
3.10 การบริหารความเสี่ยงควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําซ้ําและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความเสี่ยงควรรับรูและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของบริบท
ภายในและบริบทภายนอกรวมถึงองคความรูใหม ควรมีการเฝาติดตามและการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เพื่อคนหาความเสี่ยงที่ปรากฏขึ้นใหม ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสี่ยงที่ไมปรากฏ
3.11 การบริหารความเสี่ยงชวยใหองคกรเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
องคก รควรพัฒนาและนํ ากลยุ ทธไปปฏิบัติใ นการปรับปรุ งการบริหารความเสี่ย งใหสมบูร ณ ควบคู ไปกั บ
ประเด็นปญหาอื่น ๆ ขององคกร
ภาคผนวก ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. กรอบงาน
4.1 ทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงที่ประสบความสําเร็จจะขึ้นอยูกับการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ซึ่งชวยกอใหเกิดรากฐานและการจัดการที่จะปลูกฝงเรื่องการบริหารความเสี่ยงเขาไปในทุกระดับขององคกร
กรอบการบริหารความเสี่ยงจะชวยบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผลโดยการใชกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงในระดับต าง ๆ และภายในบริ บทเฉพาะขององคกร กรอบการบริ หารความเสี่ย งทําใหมั่นใจว า ขอมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไดจากกระบวนการเหลานี้ มีการรายงานอยางครบถวน และใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ
และแสดงภาระรับผิดชอบในทุกระดับที่เกี่ยวของขององคกร
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หลักการและแนวทางนี้ อธิบายถึงองค ประกอบที่จํ าเปนของกรอบการบริ หารความเสี่ย ง และรู ปแบบของ
ความสัมพันธเปนวงจร ดังรูปที่ 2
ขอบังคับและความมุงมั่นของผูบริหาร (4.2)

การออกแบบกรอบการบริหารความเสี่ยง (4.3)
การทําความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร (4.3.1)
การจัดทํานโยบายการบริหารความเสีย่ ง (4.3.2)
ภาระรับผิดชอบ (4.3.3)
การบูรณาการเขากับการดําเนินการขององคกร (4.3.4)
ทรัพยากร (4.3.5)
การจัดทําวิธีการสื่อสารและการรายงานภายในองคกร (4.3.6)
การกําหนดวิธีการสือ่ สารและการรายงานภายนอกองคกร (4.3.7)

การปรับปรุงกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง (4.6)

การนําการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบัติ (4.4)
การนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัตเิ พื่อบริหาร
ความเสีย่ ง (4.4.1)
การนํากระบวนการบริหารความเสีย่ งไปปฏิบัติ (4.4.2)

การเฝาติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (4.5)

รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ของกรอบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อการบริหารความเสี่ยง
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งนี้ มี เจตนาต อ งการให นํ า ไปประยุ ก ต ใ ชเ พื่ อให ประสานเป น ส ว นหนึ่ งของ
กระบวนการจัดการโดยรวมขององคกร ดังนั้น องคกรควรปรับองคประกอบของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ใหมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงขององคกร
หากองคกรมีร ะบบการบริหารความเสี่ย งซึ่งไดมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ โดยไดรวม
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยงไวแลวหรือองคกรไดมีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
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ในบางความเสี่ยงหรือบางสถานะอยูแลวควรมีการทบทวนและประเมินโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานนี้อยาง
จริงจังเพื่อพิจารณาความครบถวนและประสิทธิผลของระบบดังกลาว
4.2 ขอบังคับและความมุงมั่นของผูบริหาร
ในการนําระบบการบริหารความเสี่ยงไปใชในองคกรอยางมีประสิทธิผล ตองมีความมุงมั่นอยางแรงกลาและ
ยั่งยืนจากผูบริหาร รวมทั้งมีกลยุทธและการวางแผนอยางรอบคอบและรัดกุม เพื่อใหพนักงานทุกระดับเกิด
ความมุงมั่นรวมกัน
ขอบังคับที่ผูบริหารพึงปฏิบัติ
- กําหนดและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- มั่นใจวาวัฒนธรรมองคกรสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- กําหนดตัวชี้วดั ผลการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับตัวชี้วัดผลการดําเนินการขององคกร
- กําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร
- มั่นใจวาการดําเนินการขององคกรสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับ
- มอบหมายภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบในระดับทีเ่ หมาะสมภายในองคกร
- มั่นใจวามีการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารถึงประโยชนที่ไดจากการบริหารความเสี่ยงไปยังผูม ีสวนไดเสียทั้งหมดทราบ
- มั่นใจวากรอบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมอยางตอเนื่อง
4.3 การกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
4.3.1 การทําความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร
กอนเริ่มกําหนดและนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติตองมีการประเมินและทําความเขาใจ
บริบทภายนอกและบริบทภายในขององคกร เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการกําหนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง
การประเมินบริบทภายนอกขององคกร อาจรวมถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ลักษณะขององคกรและ
สภาพการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
(ข) ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและแนวโนมที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร
(ค) ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร และคุณคา
ขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
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การประเมินบริบทภายในองคกรอาจรวมถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
-

การกํากับดูแล โครงสรางองคกร บทบาท และภาระรับผิดชอบ

-

กลยุทธเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว

-

ขี ด ความสามารถด า นทรั พยากรและความรู (เช น เงิน ทุน เวลา คน การดํ าเนิ น การ ระบบ และ
เทคโนโลยี)

-

ระบบสารสนเทศ การรั บสงสารสนเทศ และกระบวนการตั ดสิน ใจ (ทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการ)

-

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายในองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร และคุณคา
ขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายในองคกร

-

วัฒนธรรมองคกร

-

มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตาง ๆ ที่รับมาใชในองคกร

-

ระเบียบแบบแผนและความผูกพันทางพันธะสัญญา

4.3.2 การจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงควรกลาวถึงวัตถุประสงคและความมุงมั่นขององคกรในการบริหารความ
เสี่ยงอยางชัดเจน โดยทั่วไปแลวควรกลาวถึงสิ่งตอไปนี้
-

เหตุผลในการบริหารความเสี่ยงขององคกร

-

ความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคและนโยบายขององคกร กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

-

ภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

-

แนวทางและการดําเนินการเมื่อเกิดการขัดแยงผลประโยชน

-

ความมุงมั่นในการสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู เพื่อชวยผูที่มีภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบใน
การบริหารความเสี่ยง

-

แนวทางและวิธีการในการวัดผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

-

ความมุงมั่นในการทบทวนปรับปรุงนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามชวงเวลาที่กําหนด
และเมื่อมีเหตุการณหรือสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงควรสื่อสารอยางเหมาะสม

4.3.3 ภาระรับผิดชอบ
องคกรควรมั่นใจวา มีการกําหนดภาระรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และความสามารถอยางเหมาะสมในการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการนําไปปฏิบัติและการคงไวซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยง และมั่นใจใน
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ความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการควบคุมตาง ๆ ซึ่งสามารถดําเนินการ
โดย
-

ระบุผูรับผิดชอบความเสี่ยงที่มีภาระรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในการบริหารความเสี่ยง
ระบุผูที่มีภาระรับผิดชอบในการจัดทํา การพัฒนา การนําไปปฏิบัติและการคงไวซึ่งกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง
ระบุความรับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกระดับในองคกร
จัด ทําการวั ด ผลการดํ าเนิ น งาน การรายงานทั้งภายในและ/หรื อภายนอก และการยกระดั บการ
ดําเนินการ
มั่นใจวามีการยอมรับถึงภาระรับผิดชอบในระดับที่เหมาะสม

4.3.4 การบูรณาการเขากับกระบวนการขององคกร
การบริหารความเสี่ยงควรสอดแทรกเข าไปในการปฏิบัติ และกระบวนการทั่ว ทั้งองค กรในชองทางที่
เกี่ ย วข องอย างมีประสิทธิผลและประสิทธิภ าพกระบวนการบริ หารความเสี่ย งควรเปน สวนหนึ่ งของ
กระบวนการทํางานขององค กร โดยเฉพาะการบริ หารความเสี่ย งควรนําไปใชในการพัฒ นานโยบาย
การทบทวนและการวางแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
องคกรควรมีแผนบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองคกรเพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ย งสามารถบูรณาการเขาไปในแผนอื่นขององคกร เชน แผน
กลยุทธ
4.3.5 ทรัพยากร
องคกรควรจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
- บุคลากร ทักษะ ประสบการณ และความสามารถ
- ทรัพยากรทีจ่ ําเปนสําหรับแตละขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงในแตละกระบวนการ
- กระบวนการขององคกร วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยง
- กระบวนการดานเอกสารและขัน้ ตอนการดําเนินงานที่เปนลายลักษณอักษร
- สารสนเทศและระบบการจัดการความรู
- โปรแกรมการฝกอบรม
4.3.6 การจัดทํากลไกการสื่อสารและการรายงานภายในองคกร
องคกรควรจัดทํากลไกและการรายงานภายในองคกร เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดภาระรับผิดชอบ
และความเปนผูรับผิดชอบความเสี่ยง กลไกเหลานี้ควรมั่นใจวา
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องคประกอบหลักของกรอบการบริหารความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังไดมี
การนําไปสื่อสารอยางเหมาะสม
มีการรายงานประสิทธิผลและผลลัพธของกรอบการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรอยางเพียงพอ
สารสนเทศที่ไดจากการบริหารความเสี่ยงขององคกร เขาถึงงายและพรอมใชงานในระดับและเวลาที่
เหมาะสม
มีกระบวนการปรึกษากับผูมีสวนไดเสียภายในองคกร

กลไกเหลานี้ ควรรวมถึงกระบวนการรวบรวมสารสนเทศของความเสี่ย งจากหลาย ๆ แหลงตามความ
เหมาะสม และมีความจําเปนตองคํานึงถึงความออนไหวของสารสนเทศ
4.3.7 การจัดทํากลไกการสื่อสารและการรายงานภายนอกองคกร
องคกรควรพัฒนาและดําเนินการตามแผนการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกรที่เกี่ยวของกับ
-

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียภายนอกที่เกีย่ วของอยางเหมาะสมและมั่นใจวามีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอยางมีประสิทธิผล

-

การรายงานสูภายนอกที่สอดคลองกับขอบังคับและขอกําหนดของทางราชการ

-

การตอบกลับและการรายงานเรื่องการสื่อสารและการปรึกษา

-

การใชการสื่อสารเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอองคกร

-

การสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือสถานการณที่ไมปกติ

กลไกเหลานี้ค วรรวมถึงกระบวนการรวบรวมสารสนเทศของความเสี่ย งจากหลายๆ แหลงตามความ
เหมาะสม และมีความจําเปนตองคํานึงถึงความออนไหวของสารสนเทศ
4.4 การนําการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4.4.1 การนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
ในการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ องคกรควร
-

กําหนดเวลาและกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับการนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ

-

ประยุกตนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขากับกระบวนการขององคกร

-

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ

-

มั่นใจวาการตัดสินใจรวมถึงการพัฒนาและการกําหนดวัตถุประสงคมีความสอดคลองกับผลลัพธจาก
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

-

จัดใหมีสารสนเทศและการฝกอบรม

-

สื่อสารและปรึกษากับผูมีสวนไดเสียเพื่อใหมั่นใจวากรอบการบริหารความเสี่ยงยังคงเหมาะสม
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4.4.2 การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
การบริหารความเสี่ยงควรนําไปปฏิบัติโดยใหมั่นใจวากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไวในขอ 5.
ไดนําไปประยุกตใชโดยผานแผนการบริหารความเสี่ยงไปใชในทุกงานและหนาที่ที่เกี่ยวของในทุกระดับ
ขององคกรเสมือนเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติและกระบวนการขององคกร
4.5 การเฝาติดตามและการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิผลและสนับสนุนผลการดําเนินงานขององคกร
อยางตอเนื่อง องคกรควร
- วัดผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเทียบกับตัวชี้วัด ซึ่งมีการทบทวนตามชวงเวลาที่กําหนดอยาง
เหมาะสม
- วัดความกาวหนาและความเบี่ยงเบนในการดําเนินการเทียบกับแผนการบริหารความเสี่ยงตามชวงเวลาที่
กําหนด
- ทบทวนตามชวงเวลาที่กําหนดวากรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยงยังคง
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบททั้งภายในและภายนอกขององคกร
- รายงานความเสี่ยง ความกาวหนาของแผนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงยังดําเนินการไดดวยดี
- ทบทวนประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4.6 การปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
สืบเนื่องจากผลของการเฝาติดตามและการทบทวน ควรมีการตัดสินใจในการปรับปรุงกรอบการบริหารความ
เสี่ยง นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการตัดสินใจนี้ควรนําไปสูการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกร

5. กระบวนการ
5.1 ทั่วไป
กระบวนการบริหารความเสี่ยงควร
- เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
- ปลูกฝงอยูในวัฒนธรรมและการปฏิบัติ
- ปรับใหเหมาะสมกับการดําเนินการทางธุรกิจขององคกร
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ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่อธิบายในขอ 5.2 ถึงขอ 5.6 โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดแสดงไว
ดังรูปที่ 3
การกําหนดบริบท (5.3)
การประเมินความเสี่ยง (5.4)
การชี้บงความเสี่ยง (5.4.2)
การสื่อสารและการ
ปรึกษา
(5.2)

การวิเคราะหความเสี่ยง (5.4.3)

การเฝาติดตาม
และการทบทวน
(5.6)

การประเมินผลความเสี่ยง (5.4.4)

การจัดการความเสีย่ ง (5.5)
รูปที่ 3 กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
5.2 การสื่อสารและการปรึกษา
การสื่อสารและการปรึ ก ษากั บผูมีสว นได เสีย ทั้ งภายในและภายนอก ควรดํ าเนิ น การในทุก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ดังนั้น แผนการสื่อสารและการปรึกษาควรจัดทําขึ้นและดําเนินการในขั้นตอนแรก ๆ แผนเหลานี้ควรระบุถึง
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาเหตุและผลที่ตามมา (ถาทราบ) รวมถึงมาตรการในการจัดการความเสี่ยงตาง ๆ
การสื่อสารและการปรึกษาทั้งภายนอกและภายในอย างมีประสิทธิผล ควรมีการดําเนิน การเพื่อใหมั่นใจว า
ผูรับผิดชอบและผูมีสวนไดเสียกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเขาใจถึงพื้นฐานของการตัดสินใจและ
เหตุผลของสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ
ทีมที่ปรึกษาอาจดําเนินการ ดังนี้
- ชวยจัดทําบริบทที่เหมาะสม
- มั่นใจวาไดมีการทําความเขาใจและพิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
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- ชวยใหมั่นใจวามีการชี้บงความเสี่ยงอยางเพียงพอ
- นําผูเชี่ยวชาญในแตละดานมารวมกันวิเคราะหความเสี่ยง
- มั่นใจวามีการพิจารณามุมมองที่แตกตางในการกําหนดเกณฑความเสี่ยงและการประเมินผลความเสี่ยง
- การเห็นชอบและสนับสนุนแผนจัดการความเสี่ยงตาง ๆ
- สงเสริมการบริหารความเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาแผนการสื่อสารและการปรึกษาทั้งภายในและภายนอกอยางเหมาะสม
การสื่อสารและการปรึกษากับผูมีสวนไดเสียเปนสิ่งสําคัญ เพราะการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงจะขึ้นอยูกับ
การรับรู เกี่ย วกั บความเสี่ยง ซึ่งการรั บรู เหลานี้สามารถแปรผันตามความแตกตางของคุ ณค า ความจําเปน
สมมุติฐาน แนวคิดและความสนใจของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากมุมมองของผูมีสวนไดเสียสามารถมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอการตัดสินใจ ดังนั้น จึงควรมีการชี้บงและบันทึกการรับรูของผูมีสวนไดเสียไว และนําไป
พิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ
การสื่อสารและการปรึก ษาควรดําเนิ นการไปตามขอเท็จจริง สอดคลอง ถูก ต อง และมีค วามเข าใจในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศ รักษาความลับและอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตย
5.3 การกําหนดบริบท
5.3.1 ทั่วไป
การกําหนดบริบทขององคกรควรเชื่อมโยงกั บวัต ถุประสงคที่ชัดเจนและปจจั ยทั้งภายในและภายนอก
เพื่อนําไปสูการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกําหนดขอบเขตและเกณฑความเสี่ยงใหกับกระบวนการที่เหลือ
สําหรั บปจ จัยต าง ๆ เหลานี้จะคลายกับการพิจารณาในการออกแบบกรอบการบริ หารความเสี่ยง (ดูข อ
4.3.1) โดยการกําหนดบริบทสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง ผูเกี่ยวของจําเปนตองพิจารณาลึกลงไป
ในรายละเอียดที่จําเพาะเจาะจงตามขอบเขตของกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
5.3.2 การจัดทําบริบทภายนอก
บริบทภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
การเข าใจบริ บทภายนอกเปน สิ่งสําคั ญ เพื่อใหมั่นใจว าวัต ถุประสงคและข อหว งใยของผูมีสวนไดเสีย
ภายนอกไดรั บการพิจ ารณาเมื่อมีก ารจั ดทําเกณฑความเสี่ยง บริ บทภายนอกขึ้ นอยู กับบริบทองค กรใน
ภาพกว าง (organization-wide) แต มีร ายละเอีย ดของข อกํ าหนดกฎหมาย ข อบังคั บอย างเฉพาะเจาะจง
มุมมองการรับรู (perception) ของผูมีสวนไดเสีย และประเด็นปญหาความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงจนถึง
ขอบเขตของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การประเมินบริบทภายนอกขององคกร อาจรวมถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
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- สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ลักษณะขององคกรและ
สภาพการแขงขันทางธุรกิจ ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
- ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญและแนวโนมที่จะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร และคุณคา
ขององคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
5.3.3 การจัดทําบริบทภายในองคกร
บริบทภายใน หมายถึง สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรไปในทิศทางเดียวกับวัฒนธรรมองคกร การดําเนินการ โครงสราง และ
กลยุทธ บริบทภายในองคกรหมายถึงสิ่งตาง ๆ ภายในองคกรที่สามารถมีอิทธิพลตอวิถีทางที่องคกรจะ
บริหารความเสี่ยง บริบทภายในองคกรควรมีการจัดทําเพราะ
(ก) การบริหารความเสี่ยงกําหนดอยูในบริบทวัตถุประสงคขององคกร
(ข) วัตถุประสงคและเกณฑของแตละโครงการ กระบวนการ หรือกิจกรรม ควรไดรับการพิจารณาถึง
วัตถุประสงคขององคกรโดยรวม
(ค) บางองคกรอาจไมทราบถึงโอกาสในการบรรลุกลยุทธ โครงการ หรือวัตถุประสงคทางธุรกิจ และ
สงผลกระทบอยางตอเนื่องถึงความมุงมั่น ความนาเชื่อถือ ความไววางใจและคุณคาขององคกร
องคกรควรเขาใจบริบทภายใน อาจรวมถึงประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้
- การกํากับดูแล โครงสรางองคกร บทบาท และภาระรับผิดชอบ
- กลยุทธเพื่อใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว
- ขีดความสามารถดานทรัพยากรและความรู (เชน เงินทุน เวลา คน การดําเนินการ ระบบ และ
เทคโนโลยี)
- ระบบสารสนเทศ การรับสงสารสนเทศ และการดําเนินการตัดสินใจ (ทั้งเปนทางการและไมเปน
ทางการ)
- ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียภายในองคกร มุมมองของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร และคุณคาของ
องคกรที่มีตอผูมีสวนไดเสียภายในองคกร
- วัฒนธรรมองคกร
- มาตรฐาน แนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตาง ๆ ที่รับมาใชในองคกร
- ระเบียบแบบแผนและความผูกพันทางพันธะสัญญา
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5.3.4 การจัดทําบริบทของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
องคกรหรือสวนขององคกรที่นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปประยุกตใชควรกําหนดวัตถุประสงค
กลยุทธ ขอบเขต และตัวแปร (parameter) ของกิจกรรม ผูบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาอยางจริงจังถึง
ความจําเปนของทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยง ทรัพยากรที่ตองการ ความรับผิดชอบ และอํานาจ
หนาที่ รวมทั้งบันทึกที่ตองจัดเก็บ ควรมีการกําหนดไว
บริ บ ทของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งจะแปรเปลี่ ย นไปตามต อ งการขององค ก ร ซึ่ ง สามารถ
ประกอบดวย
- กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กําหนดความรับผิดชอบไวในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- กําหนดขอบเขต ความลึกและความกวางของกิจกรรมบริหารความเสี่ยงที่จะดําเนินการ รวมถึงสิ่งที่ได
ดําเนินการและสิ่งที่ไดละเวน
- กําหนดกิจกรรม กระบวนการ หนาที่งาน โครงการ ผลิตภัณฑ การบริการ หรือสินทรัพยตามชวงเวลา
และสถานที่
- กํ า หนดความสัม พั น ธร ะหว างแต ล ะโครงการ กระบวนการ หรื อ กิ จ กรรม กั บ โครงการอื่ น ๆ
กระบวนการหรือกิจกรรมขององคกร
- กําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง
- กําหนดวิธีประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
- ชี้บงและระบุการตัดสินใจที่ตองดําเนินการ
- การชี้บง กําหนดขอบเขต หรือกําหนดกรอบที่จําเปนในการศึกษา ขนาดและวัตถุประสงคขององคกร
และทรัพยากรที่ตองการในการศึกษา
การคํานึงถึงปจจัยเหลานี้และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ชวยใหมั่นใจวาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ใช
เหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองคกร และความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร
5.3.5 กําหนดเกณฑความเสี่ยง
องคกรควรกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ เกณฑควรสะทอนคุณคา วัตถุประสงค
และทรัพยากรขององคกร เกณฑบางเกณฑสามารถกําหนดโดยหรือไดรับจากกฎหมายและกฎระเบียบหรือ
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ขอกําหนดอื่น ๆ ที่องคกรเปนสมาชิก เกณฑความเสี่ยงตองสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
องคกร (ดูขอ 4.3.2) ตองกําหนดตั้งแตเริ่มตนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและทบทวนอยางตอเนื่อง
เมื่อกําหนดเกณฑความเสี่ยง ปจจัยที่ตองพิจารณาควรรวมถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
- ลักษณะขององคกร และประเภทของสาเหตุและผลสืบเนื่องที่สามารถเกิดขึ้นและวิธีการที่จะวัด
- วิธีการกําหนดโอกาส
- ชวงเวลาของโอกาสและ/หรือผลสืบเนื่อง
- วิธีการกําหนดระดับความเสี่ยง
- มุมมองของผูมีสวนไดเสีย
- ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
- เมื่อใดก็ตามที่มีหลาย ๆ ความเสี่ยงเกิดขึ้นรวมกัน ควรมีการพิจารณาจัดการความเสี่ยงที่อาจสูงขึ้น และ
พิจารณาวาความเสี่ยงเหลานั้นเกิดขึ้นรวมกันไดอยางไร
5.4 การประเมินความเสี่ยง
5.4.1 ทั่วไป
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ร วมถึงการชี้บงความเสี่ย ง การวิ เคราะหค วามเสี่ยง และการ
ประเมินผลความเสี่ยง
หมายเหตุ ดู ISO/IEC 31010 เทคนิคการประเมินความเสี่ยง
5.4.2 การชี้บงความเสี่ยง
องค ก รควรชี้ บงแหลงความเสี่ย ง สว นที่ได รั บผลกระทบ เหตุ ก ารณ (รวมถึงการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพการณ) สาเหตุของการเกิด และศักยภาพของผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้น จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้คือ
การจัดทําบัญชีความเสี่ยงที่ครอบคลุมเหตุการณตาง ๆ ที่อาจสงเสริม ขัดขวาง ลด เรง หรือชะลอ การบรรลุ
วัตถุประสงค การชี้บงความเสี่ยงเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการโดยไมตองอางถึงโอกาสที่จะเกิด การชีบ้ ง
อยางครอบคลุมเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะความเสี่ยงที่ไมไดถูกชี้บงในขั้นตอนนี้จะไมถูกนําไปวิเคราะหใน
ขั้นตอนตอไป
การชี้บงความเสี่ยงควรครอบคลุมทุกความเสี่ยง แมวาแหลงความเสี่ยงนั้นไมไดอยูภายใตการควบคุมของ
องคกร หรือแหลงความเสี่ยงหรือสาเหตุยังไมปรากฏชัดก็ตาม การชี้บงความเสี่ยงควรรวมการตรวจสอบ
ผลที่เกิดขึ้นตามมาจากเหตุการณนั้น ๆ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นในแตละขั้นและผลรวมของผลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
การชี้บงความเสี่ยงควรพิจารณาผลที่เกิดขึ้นตามมาในวงกวางที่จะเกิดแมวาจะมีโอกาสในการเกิดนอย
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ก็ตาม นอกจากนี้การชี้บงความเสี่ยงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาสาเหตุและสถานการณที่เปนไปได ซึ่ง
แสดงใหเห็นผลสืบเนื่องที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้นสาเหตุและผลสืบเนื่องที่สําคัญทั้งหมดควรไดรับการพิจารณา
องค ก รควรประยุ กต ใ ชวิ ธีการและเทคนิ ค การชี้บงความเสี่ย งใหเหมาะสมกั บวั ต ถุประสงค ขี ด ความ
สามารถ และความเสี่ยงที่เผชิญอยู สารสนเทศที่เกี่ยวของและเปนปจจุบันมีความสําคัญในการชี้บงความ
เสี่ ย ง ซึ่ ง รวมถึ ง สารสนเทศย อ นหลั ง ที่ เ หมาะสมเท า ที่ จ ะหาได ทั้ ง นี้ ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการชี้ บ ง
ความเสี่ยงควรมีความรูที่เหมาะสม
5.4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
การวิ เ คราะหค วามเสี่ย งเกี่ ย วข องกั บ การทํา ความเข าใจความเสี่ย ง ซึ่งจะได ข อ มูลสําหรั บใช ใ นการ
ประเมินผลความเสี่ย งและการตัด สินใจจั ดการความเสี่ยงดว ยวิ ธีการและกลยุ ทธที่เหมาะสมที่สุด การ
วิเคราะหค วามเสี่ย งยั งสามารถใหข อมูลนําเข าสําหรั บตั ด สิน ใจทางเลือกในการจั ด การความเสี่ย งใน
ประเภทและระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันดวย
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวของกับการพิจารณาถึงสาเหตุและแหลงความเสี่ยง ผลสืบเนื่องทั้งทางบวก
และทางลบรวมถึงโอกาสที่ผลสืบเนื่องเหลานั้ น จะเกิ ด ขึ้น นอกจากนี้ ควรทําการชี้บงปจ จั ยที่มีผลต อ
โอกาสและผลสืบเนื่อง ความเสี่ยงเปนผลจากการพิจารณาผลสืบเนื่องและโอกาสรวมถึงปจจัยรวมอื่น ๆ
ที่มีผลตอความเสี่ยง สําหรับเหตุการณที่มีผลสืบเนื่องหลายอยางที่สามารถสงผลตอหลายวัตถุประสงคนั้น
ตองพิจารณาถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู
แนวทางในการกํ าหนดเกณฑผลสืบเนื่องและโอกาส รวมถึงแนวทางในการนําเกณฑทั้งสองอย างมา
พิจารณารวมกันเพื่อกําหนดระดับความเสี่ยงนั้น ควรสะทอนประเภทของความเสี่ยง สารสนเทศที่มีและ
จุดมุงหมายที่จะนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช แนวทางนี้ควรสอดคลองกับเกณฑความเสี่ยง ซึ่งควร
พิจารณาความเกี่ยวโยงของความเสี่ยงและแหลงความเสี่ยงที่แตกตางกันเปนสิ่งสําคัญ
การวิเคราะหความเสี่ยงควรนําความเชื่อมั่นในการกําหนดระดับความเสี่ยงและความไวในการตอบสนอง
ตอเงื่อนไขที่กําหนดไวลวงหนา และสมมุติฐานมาพิจารณา และควรสื่อสารอยางมีประสิทธิผลใหผูทํา
หนาที่ตัด สินใจ รวมถึงผูมีสว นได เสีย ทราบอยางเหมาะสม ปจจั ยที่ค วรระบุและใหค วามสําคั ญ ไดแก
ความเห็นที่แตกตางของผูเชี่ยวชาญ ความไมแนนอน ความพรอม คุณภาพ ปริมาณ และสารสนเทศที่มีการ
เคลื่อนไหว หรือขอจํากัดของแบบจําลอง
การวิเคราะหความเสี่ยงสามารถดําเนินการในเชิงรายละเอียดไดหลายระดับ ขึ้นกับความเสี่ยง จุดมุงหมาย
ของการวิ เคราะห รวมทั้งสารสนเทศ ขอมูลและทรัพยากรที่มีอยู การวิเคราะหสามารถทําได ทั้งในเชิง
คุณภาพ เชิงกึ่งปริมาณ เชิงปริมาณ หรือรวมกันขึ้นอยูกับสภาพการณ

-20-

มอก. 31000 - 2555
ISO 31000 : 2009
ผลสืบเนื่องและโอกาสสามารถกําหนดไดจากผลลัพธของแบบจําลองของเหตุก ารณ เดีย วหรื อหลาย ๆ
เหตุการณ หรือการประมาณคานอกชวง (extrapolation) จากการศึกษาเชิงการทดลอง หรือจากขอมูลที่มีอยู
ผลสื บ เนื่ องสามารถแสดงในรู ป ของผลกระทบที่ เ ปน เห็ น ได ชัด เจน (tangible) หรื อ เห็ น ไม ชั ด เจน
(intangible) ในบางกรณีมีความตองการการระบุคาเปนตัวเลขหรือรายละเอียด เพื่อใชในการระบุถึงผล
สืบเนื่องและโอกาสสําหรับเวลา สถานที่ กลุมคน หรือสถานการณที่แตกตางกันไป
5.4.4 การประเมินผลความเสี่ยง
จุดมุงหมายของการประเมินผลความเสี่ยง เพื่อชวยในการตัดสินใจวาความเสี่ยงใดตองมีการจัดการและ
จัดลําดับความสําคัญเพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงบนพื้นฐานของผลลัพธของการวิเคราะหความเสี่ยง
การประเมินผลความเสี่ยง เปนการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่พบระหวางกระบวนการวิเคราะหความ
เสี่ยงกับเกณฑความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นเมื่อบริบทไดรับการพิจารณา โดยผลจากการเปรียบเทียบนี้ทําใหเห็น
ความจําเปนในการจัดการความเสี่ยง
การตัดสินใจควรพิจารณาถึงบริบทของความเสี่ยงในภาพกวาง รวมถึงการพิจารณาที่จะยอมรับความเสี่ยง
ที่เกิดจากภาคสวนอื่น ๆ นอกเหนือจากองคกรที่ไดประโยชนจากความเสี่ยงนั้น การตัดสินใจควรเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับและขอกําหนดอื่น ๆ
ในบางสภาพการณ การประเมินผลความเสี่ยงสามารถนําไปสูการตัดสินใจเพื่อการวิเคราะหที่จะมีตอไป
การประเมินผลความเสี่ยงยังคงสามารถนําไปสูการตัดสินใจที่จะไมจัดการความเสี่ยงดวยวิธีการอื่นใด
นอกเหนือจากการรักษามาตรการควบคุมที่มีอยูเดิม การตัดสินใจจะไดรับอิทธิพลจากทัศนคติเรื่องความ
เสี่ยงในองคกรและเกณฑความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น
5.5 การจัดการความเสี่ยง
5.5.1 ทั่วไป
การจัดการความเสี่ยงเปนการเลือกทางเลือกหนึ่งหรือมากกวาทางเลือกเพื่อเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและการ
นําทางเลือกไปปฏิบัติ การจัดการความเสี่ยงทําใหเกิดหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมตาง ๆ
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการที่เปนวงจรตอไปนี้
-

การประเมินการจัดการความเสี่ยง
การตัดสินใจวา จะยอมรับระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูไดหรือไม
ถายอมรับไมได ใหกําหนดการจัดการความเสี่ยงใหม
การประเมินประสิทธิผลการจัดการความเสี่ยงนั้น
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ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงไมจําเปนตองเฉพาะเจาะจงหรือเหมาะสมกับทุกสภาพการณ ทางเลือก
อาจรวมถึง
(ก) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการตัดสินใจทีจ่ ะไมเริ่มหรือดําเนินการตอในกิจกรรมทีก่ อใหเกิดความ
เสี่ยง
(ข) การรับความเสี่ยงหรือเพิ่มความเสี่ยงเพื่อหาโอกาส (opportunity)
(ค) การขจัดแหลงความเสี่ยง
(ง) การเปลี่ยนโอกาส (likelihood)
(จ) การเปลี่ยนผลสืบเนื่อง
(ฉ) การเฉลี่ยความเสี่ยงกับภาคสวนอื่น (รวมถึงสัญญาและความเสี่ยงทางการเงิน)
(ช) การคงความเสี่ยงไวโดยแจงการตัดสินใจ
5.5.2 การเลือกทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
การเลือกทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดเปนการหาสมดุล ระหวางตนทุนและความ
พยายามของการนํ าไปปฏิบัติเทีย บกั บประโยชน ที่ได รั บ โดยพิจ ารณาถึงกฎหมาย ข อบังคั บ และข อ
กําหนดอื่น ๆ เชน ความรับผิดชอบตอสังคม และการปกปองสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การตัดสินใจใน
การจัดการความเสี่ยงควรคํานึงความคุมคาทางเศรษฐกิจ เชน มีความรุนแรง (ผลสืบเนื่องเชิงลบสูง) แต
ความเสี่ยงนอยมาก (โอกาสต่ํา)
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงสามารถนําไปใชทีละทางเลือกหรือหลาย ๆ ทางเลือกรวมกัน โดยปกติ
องคกรก็จะไดประโยชนจากการใชทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกรวมกัน
ในการเลือกทางเลือกการจัดการความเสี่ยง องคกรควรพิจารณาถึงคุณคาและการรับรูของผูมีสวนไดเสีย
และวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสาร ในกรณีที่ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงสงผลกระทบตอ
ความเสี่ย งอื่น ในองค ก รหรื อ กั บ ผูมี สว นได เสีย ควรนํ ามาพิจ ารณาด ว ย แม ว า ประสิท ธิผ ลจะเท ากั น
การจัดการความเสี่ยงบางอยาง ผูมีสวนไดเสียจะยอมรับไดมากกวากลุมอื่น ๆ
แผนการจัดการความเสี่ยงควรชี้บงลําดับความสําคัญของการนําการจัดการความเสี่ยงแตละเรื่องไปปฏิบัติ
ใหชัดเจน
การจัดการความเสี่ยงสามารถทําใหเกิดความเสี่ยงได ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญสามารถทําใหมาตรการการ
จั ด การความเสี่ย งลมเหลวหรื อไมมีประสิทธิผล ดั งนั้ น การติ ด ตามตรวจสอบถือเปน สว นหนึ่ งของ
แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อประกันวามาตรการยังคงมีประสิทธิผล
การจั ด การความเสี่ ย งสามารถทํ าให เกิ ด ความเสี่ย งอื่น ตามมาซึ่ งจํ า เปน ต องประเมิ น จั ด การติ ด ตาม
ตรวจสอบและทบทวน ความเสี่ยงอื่นที่ตามมานี้ควรรวมไวในแผนการจัดการความเสี่ยงเดียวกันกับความ
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เสี่ยงเดิมโดยไมจัดการเหมือนเปนความเสี่ยงใหม การเชื่อมโยงระหวางความเสี่ยงทั้งสองนี้ควรชี้บงและ
รักษาไว
5.5.3 การเตรียมการและการนําแผนการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ
จุดมุงหมายของแผนการจัดการความเสี่ยง คือ เอกสารแสดงการบันทึกการเลือกวิธีการจัดการและนําไป
ปฏิบัติตอไปอยางไร
สารสนเทศที่ใชในแผนการจัดการควรประกอบดวย
- เหตุผลในการเลือกวิธีการจัดการ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ภาระรับผิดชอบของผูอนุมัติแผน รวมทั้งความรับผิดชอบของผูนําแผนไปปฏิบัติ
- กิจกรรมที่จะดําเนินการ
- ทรัพยากรที่ตองการรวมทั้งทรัพยากรสํารองฉุกเฉิน
- การวัดผลการทํางานและขอจํากัด
- ความตองการในการรายงานและการติดตามตรวจสอบ
- เวลาและกําหนดการ
แผนการจัดการควรบูรณาการกับกระบวนการบริหารองคกรและหารือกับผูมีสวนไดเสียที่เหมาะสม
หลังจากการจัดการความเสี่ยงแลว ผูตัดสินใจและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ควรตระหนักถึงลักษณะและความ
เสี่ย งที่ยั งเหลืออยู ความเสี่ย งที่ยั งเหลืออยู ค วรจั ดทําเปน เอกสารและติ ด ตามตรวจสอบ ทบทวนอย าง
เหมาะสม เพื่อการจัดการตอไป
5.6 การติดตามตรวจสอบและการทบทวน
การติดตามตรวจสอบและการทบทวนควรเปนสวนหนึ่งของแผนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมีการ
ตรวจสอบหรือเฝาระวังเปนประจํา จะเปนชวงเวลาหรือครัง้ คราวก็ได
ความรับผิดชอบสําหรับการติดตามตรวจสอบและการทบทวนควรกําหนดไวอยางชัดเจน
กระบวนการติ ด ตามตรวจสอบและการทบทวนขององค ก ร ควรผนวกรวมประเด็ น ป ญ หาทั้ง หมดของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเขาไปดวย ทั้งนี้ เพื่อจุดมุงหมาย ดังนี้
- การทําใหมั่น ใจวา การควบคุ มเปน ไปอย างมีประสิทธิผลและประสิทธิภ าพทั้งในการออกแบบและการ
ดําเนินการ
- การไดสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงตอไป
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- การวิเคราะหและเรียนรูบทเรียนจากเหตุการณตาง ๆ (รวมถึงเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ) การเปลี่ยนแปลง
แนวโนม ความสําเร็จและความลมเหลวตาง ๆ
- การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทภายนอกและบริบทภายใน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑความเสี่ยง
และตัวความเสี่ยงเองซึ่งตองการการทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดลําดับความสําคัญ
- การชี้บงความเสี่ยงที่อุบัติขึ้นใหม
ความกาวหนาในการนําแผนการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติกอใหเกิดการวัดผลการดําเนินการ ซึ่งผลดังกลาว
สามารถนํามาผนวกเปนภาพรวมการบริหารผลการดําเนินงาน การวัดผลและการรายงานกิจกรรมตาง ๆ ตอ
ภายนอกและภายใน
การดําเนินการ รวมถึงกิจกรรมการรายงานทั้งภายในและภายนอกโดยรวมขององคกร
ผลของการติดตามตรวจสอบและการทบทวนควรมีก ารบัน ทึกและรายงานผลทั้งภายในและภายนอกอยาง
เหมาะสม และควรใชเปนปจจัยนําเขาในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง (ดูขอ 4.5)
5.7 การบันทึกกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงควรสอบกลับได ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การบันทึกจะเปนพื้นฐาน
สําหรับการปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือ รวมถึงในกระบวนการทั้งหมด
การสรางบันทึกควรพิจารณาถึง
การตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการจัดทําบันทึกควรพิจารณาถึง
- ความจําเปนขององคกรในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
- ประโยชนจากการนําสารสนเทศไปใชซ้ําเพื่อจุดมุงหมายในการบริหาร
- ตนทุนคาใชจายและความพยายามในการจัดทําและรักษาไวของบันทึก
- ความจําเปนในการบันทึกตามกฎหมาย ขอบังคับ และขอปฏิบัติ
- วิธีการเขาถึง ความงายในการนํามาใชงาน และสื่อที่ใชในการจัดเก็บ
- ระยะเวลาจัดเก็บ
- ความออนไหวของสารสนเทศ
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ภาคผนวก ก.
(เพื่อเปนขอมูล)
คุณลักษณะในการสงเสริมการบริหารความเสี่ยง
ก.1 ทั่วไป
ทุกองคกรควรตั้งเปาหมายสําหรับระดับของผลการดําเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคก ร
อยางเหมาะสม เพื่อใหสอดรับกับความสําคัญของการตัดสินใจที่ตองทํา รายการคุณลักษณะดังปรากฏขางลาง
จะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานระดับสูงในการบริหารความเสี่ยง เพื่อชวยใหองคกรวัดผลการดําเนินงาน
ขององคกรเทียบกับเกณฑเหลานี้ จึงไดกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนไวในแตละคุณลักษณะ
ก.2 ผลลัพธที่สําคัญ
ก.2.1 องคกรทราบความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน ถูกตองและครอบคลุมของตนเอง
องคกรมีความเขาใจความเสี่ยงที่เปนปจจุบัน ถูกตองอยางครบถวน
ก.2.2 ความเสี่ยงขององคกรอยูในเกณฑความเสี่ยงที่องคกรกําหนด
ก.3 คุณลักษณะ
ก.3.1 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
จุดมุงเนนอยูที่องคกรมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปาประสงคผลการ
ดําเนินงานขององคกร การวัดผล การทบทวน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร
ขีดความสามารถ และทักษะ
การปรับปรุงอยางตอเนื่องสามารถแสดงไดจากการวัดผลการดําเนินการขององคกรและผลการดําเนินการ
ของผูจัดการเปนรายบุคคลเทียบกับเปาประสงคที่กําหนดไวแลวอยางชัดเจน โดยผลการดําเนินการของ
องคกรสามารถตีพิมพเผยแพรและสื่อสารได ตามปกติจะมีการทบทวนผลการดําเนินงานอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งแลวจึงปรับปรุงกระบวนการและกําหนดวัตถุประสงคของผลการดําเนินงานใหมสําหรับชวงเวลา
ถัดไป
การประเมินผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดขององคกรโดยรวม และของระบบการวัดผลสําหรับหนวยงานและรายบุคคล
ก.3.2 ความพรอมภาระรับผิดชอบในเรื่องความเสี่ยง
ในการยกระดับการบริหารความเสี่ยง จะรวมถึงการกําหนดภาระรับผิดชอบที่ชัดเจนและครบถวน การ
ควบคุมความเสี่ยง และงานการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่ไดรับการมอบหมายภาระรับผิดชอบเต็มนั้นตอง
มีทัก ษะที่เหมาะสมและทรั พ ยากรต าง ๆ อย างเพีย งพอต อการควบคุ มตรวจสอบ ติ ด ตามตรวจสอบ
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ความเสี่ยง ปรับปรุงมาตรการควบคุมและสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการบริหาร
สิ่งเหลานั้นไปยังผูมีสวนไดเสียภายนอกและผูมีสวนไดเสียภายใน
ในเรื่องเหลานี้สามารถชี้บงไดโดยสมาชิกทุกคนภายในองคกรมีความตระหนักอยางเต็มที่ในเรื่องความ
เสี่ย ง การควบคุ ม และงานที่ส มาชิก แต ละคนมีภ าระรั บผิ ด ชอบ ซึ่ งโดยปกติ สิ่ งเหล านี้ จ ะระบุอ ยู ใ น
คําบรรยายลักษณะงาน (job description) ฐานข อมูล (database) หรื อระบบสารสนเทศ (information
system) สําหรับคํานิยามของบทบาท ภาระรับผิดชอบและความรับผิดชอบควรเปนสวนหนึ่งในโปรแกรม
การเตรียมบุคลากรกอนเริ่มงาน (induction programme) ขององคกร
องคกรมั่นใจวาผูที่มีภาระรับผิดชอบ พรอมที่จะบรรลุถึงบทบาทที่กําหนดใหดวยการมอบอํานาจหนาที่
เวลา การฝกอบรม ทรัพยากร และทักษะที่เพียงพอตอภาระรับผิดชอบที่ไดรับ
ก.3.3 การประยุกตใชการบริหารความเสี่ยงในการตัดสินใจ
การตัดสินใจทั้งหมดภายในองคกรในระดับที่มีความสําคัญและมีนัยสําคัญใด ๆ ก็ตามเกี่ยวของกับการ
พิจารณาความเสี่ยงอยางเปดเผยและการประยุกตใชการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
ในเรื่องนี้สามารถแสดงไดดวยบันทึกการประชุมและการตัดสินใจที่แสดงถึงการไดหารือในเรื่องความ
เสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ตองใหเห็นวาองคประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดไดมีการนําไปใชกับ
กระบวนการที่สําคัญสําหรับการตัดสินใจภายในองคกร เชน การตัดสินใจจัดสรรเงินทุน ในโครงการใหญ
และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงองคกร ดังเหตุผลที่วามานี้ การบริหารความเสี่ยงที่ดี
ในองคกรจึงเปนพื้นฐานของการกํากับดูแลองคกรที่มีประสิทธิผล
ก.3.4 การสื่อสารอยางตอเนื่อง
ในการยกระดับการบริหารความเสี่ยง จะรวมถึงการสื่อสารอยางตอเนื่องกับผูมีสวนไดเสียภายนอกและ
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการดํ าเนิน งานการบริหารความเสี่ยงที่ค รอบคลุมและสม่ําเสมอ ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการกํากับดูแลที่ดี
ในเรื่องนี้สามารถแสดงไดดวยการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่จําเปนของการ
บริหารความเสี่ยง การสื่อสารนั้นที่ถูกตองควรเปนกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง การไดรับขอมูลที่
เหมาะสมสามารถชวยตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงและความจําเปนในการแกไขความเสี่ยงเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไวอยางครอบคลุม
การรายงานภายนอกและภายในอย างครอบคลุมและสม่ําเสมอทั้งในเรื่องความเสี่ยงที่มีนั ย สําคั ญและ
ผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงมีสวนชวยอยางมากในการกํากับดูแลองคกรอยางมีประสิทธิผล
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ก.3.5 การบูรณาการอยางเต็มรูปแบบกับโครงสรางการกํากับดูแลขององคกร
การบริหารความเสี่ยงถือเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการบริหารองคกร เนื่องจากความเสี่ยงเปนผลของ
ความไมแนนอนตอวัตถุประสงค โครงสรางและกระบวนการของการกํากับดูแลจึงอยูบนพื้นฐานของการ
บริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ย งที่มีประสิทธิผลเปนสิ่งที่ผูบริ หารถือวาเปนเรื่ องจําเปน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ในเรื่องนี้สามารถแสดงไดดวยวิธีการสื่อสารของผูบริหาร (manager language) และจากเอกสารสําคัญใน
องคกรที่ใชคําวา “ความไมแนนอน” ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง คุณลักษณะนี้ยังสะทอนใหเห็นไดตามปกติ
ในถอยแถลงนโยบายขององค ก รโดยเฉพาะอย างยิ่ งที่เกี่ ย วข องกั บการบริ หารความเสี่ย ง ตามปกติ
คุณลักษณะนี้จ ะไดรั บการทวนสอบโดยการสัมภาษณ ผูบริหารและโดยการพิจ ารณาจากหลักฐานการ
ปฏิบัติและถอยแถลงนโยบาย
-----------------------------
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