
การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 
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      โอกาสหรือเหตุการณ์ 
 ไม่แน่นอน ทีอ่าจเกดิขึ้นและ 
 ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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 อาจเป็น 

     -  โอกาสท่ีจะท าใหเ้ราไดร้บัประโยชน ์(Upside Risk) 

   -  อปุสรรคต่อความส าเรจ็ (Downside Risk) 
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ความเส่ียง 
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Risk Environment & SWOT analysis 

 
           SWOT Analysis  

 

Internal  

analysis 

External  

analysis 

 

    Exploit       Manage 

    (Upside)    (Downside) 

 

Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats 



หลกัการบรหิารความเสีย่ง 

ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้
จากการด าเนินงาน

Inherent 
Risk 

การควบคุมทีม่อียู่ 
Controls 

  
  ความเส่ียงที ่

 
เหลอือยู่ 

 
Residual 

Risk 
ระดบัความเส่ียงที่

ยอมรับได้ 
Acceptable 

Residual Risk 

 
แผนการบริหารความ 

 
เส่ียง 

 
Treatment  Plan (s) 

มาตรการควบคุม 
 

ที่มีประสิทธิผล 
 

Effective controls 

ระดับความเส่ียงทีย่อมรับได้ 
 
Desired level of residual 
 
risk or risk appetite 

 
การจัดการความเส่ียงต้องพจิารณาต้นทุน เปรียบเทยีบกบัผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 
Cost & Benefit of controls must be considered 

 

การควบคุมทีม่อียู่ 
Controls 

ความเสี่ยงทั้งหมด – การควบคุมที่มี = ความเสี่ยงที่เหลอือยู่ 



องคป์ระกอบของการบริหารความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การก าหนดวตัถปุระสงค ์

การคน้หาและระบคุวามเสี่ยง 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

การจดัล าดบัความเสี่ยง 

การประเมินผลการควบคมุฯ 

การจดัการความเสี่ยง 

การติดตามประเมินผลและ 

จดัท ารายงาน 



Process 

    - Capacity 

    - Design 

    - Execution 

8 

ตัวอย่างความเส่ียงจากปัจจัยภายใน 

Personnel/ HRM 

    - Employee Capacity 

    - Fraudulent activity 

    - Health and Safety 

  

Information Systems 

    
Infrastructure 

    - asset 

    - capital 

 

    

Strategy 

    Inputs/ 
Resources 

    



Political 

    - Government  

       change 

    - Legislation 

    - Public Policy 

9 

ตัวอย่างความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

Social 

    - Demographics 

    - Consumer behaviour/ needs 

    - Terrorism/ protest 

  

Economy 

    - Financial Market 

    - Unemployment 

 

    

Technology 

    - Electronic commerce 

 

    Natural Environment 

    - Energy 

    - Natural disaster 
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Tools (Identify Risks) 

-   Questionnaires to managers 

-   Brainstorm meetings 

-        RM Workshops 

-  Control & Risk Self-Assessment 

-  Benchmarking 

-  External/ Internal Audit Report 
  



 Likelihood 

 Impact 
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Risk Analysis or Assessment 
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ตวัอย่างการวเิคราะห์ความเส่ียง(โอกาสที่จะเกดิ และผลกระทบ) 
โอกาสทีจ่ะเกดิ 

โอกาสเชิง สูงมาก(5 คะแนน) สูง(4 คะแนน) ปานกลาง(3 คะแนน) น้อย(2 คะแนน) น้อยมาก(1 คะแนน) 

ปริมาณ 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกวา่  2 – 3 เดือนต่อคร้ัง  1 ปีต่อคร้ัง  2 – 3 ปีตอ่คร้ัง  5 ปีต่อคร้ัง  

  มากกวา่ 50%  30 – 50%  11 – 29%  5 – 10%  นอ้ยกวา่ 5%  

คุณภาพ เกิดเกือบทุกเดือน เกิดค่อนขา้งสูง เกิดบางคร้ัง เกิดนานๆคร้ัง เกิดนอ้ยมาก/ไม่เกิด 

ผลกระทบ 

ผลกระทบด้าน สูงมาก(5 คะแนน) สูง(4 คะแนน) ปานกลาง(3 คะแนน) น้อย(2 คะแนน) น้อยมาก(1 คะแนน) 

1. เงนิ/ทรัพย์สิน 
>2,000,000 2,000,000   -  1,000,001 1,000,000  -  100,001 100,000  - 10,000 <10,000 

มากกวา่ 10 ลา้น  มากกวา่ 250,000 - 10 ลา้น  มากกวา่ 50,000 - 250,000  มากกวา่ 10,000 – 50,000  ไม่เกิน 10,000   

2. ประชาชน 
ความพึงพอใจ <30% ความพึงพอใจ 30 - 50 % ความพึงพอใจ 51 - 60% ความพึงพอใจ 61 - 80% ความพึงพอใจ >80% 

ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ  บาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็รักษา 6 - 20 วนั  บาดเจบ็รักษา 1 – 5 วนั บาดเจบ็เลก็นอ้ย  

3. ระยะเวลา 
>60 นาที 60 - 31 นาที 30 - 21 นาที 20 - 10 นาที <10 นาที 

>90 วนั 90 - 61 วนั 60 - 31 วนั 30 - 15 วนั <15 วนั 

4. บุคลากร 
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ  บาดเจบ็สาหสั บาดเจบ็รักษา 6 - 20 วนั  บาดเจบ็รักษา 1 – 5 วนั บาดเจบ็เลก็นอ้ย  

ไล่ออก ปลดออก ลดขั้นเงินเดือน ตดัเงินเดือน ตกัเตือน/ภาคทณัฑ ์

5. ภาพลกัษณ์ เผยแพร่ใน Internet, CNN เผยแพร่ในโทรทศัน์ ,วทิย ุ เผยแพร่ใน น.ส.พ.ชั้นน า เผยแพร่ในส่ือทอ้งถ่ิน ไม่ปรากฏข่าว 

    ส่งผลในระดบั กทม. ส่งผลในระดบั หน่วยงาน ส่งผลในระดบัส่วนราชการ ส่งผลระดบั ฝ่าย/ส่วนงาน ไม่ส่งผลกระทบ 
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Response options for Risks 

 
• Treat 

• Transfer 

• Terminate 

• Take  
 



การบริหารความเส่ียงในโครงการรูปแบบใหม่ 
ของกรุงเทพมหานคร 



การเขียนโครงการแบบเดิม VS การเขียนโครงการแบบใหม่ 
เดิม 

ชื่อโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เป้าหมาย 
4. ลักษณะโครงการ 
5. วิธีการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการและ

สถานท่ี 
7. งบประมาณ 
8. ปัญหา/อุปสรรค 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10. การติดตามประเมินผล 

 

แบบใหม่  
ชื่อโครงการ 
1. หลักการเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. เป้าหมาย 
 
5. ระยะเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
 
7. งบประมาณ 
 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



วัตถุประสงค์ 
      ระบุถึงเจตจ านงของการด าเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นผลที่ต้องการบรรลุ  
มีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล สามารถวัดและ
ประเมินผลได้  กรณี เป็น โครงการฝึกอบรมให้ก าหนดวัตถุประสงค์ เป็น 
เชิงพฤติกรรม สามารถน ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ อาจมีได้มากกว่า 1 ข้อ            
แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ และเรียงล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ด้วย 
 

วัถุประสงค์  = ผลลพัธ์ (Outcome) 
             จากการด าเนินโครงการ 



เป้าหมาย 

       ให้ระบุสิ่งที่จะด าเนินการหรือผลที่จะท าให้เกิดขึ้นในระยะเวลาและสถานที่ที่
ก าหนดอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยต้องก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกรณีโครงการที่
เกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้ระบุจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ  
โดยให้ระบุประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/สายงาน/กลุ่มอาชีพ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าใช้จ่ายและพิจารณาความสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

เป้าหมาย   = ผลผลิต (Output) 
             จากการด าเนินโครงการ 



วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

Risk 



ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบคณุ 
ติดต่อสอบถาม 

กลุ่มงานพฒันางานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

โทร. 02 223 2221  โทร.ภายใน 1372 
www.bangkok.go.th/iaud 


