เอกสารแนบ 2
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเรื่องการมองไปในอนาคตเพื่อหาสาเหตุและ
ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในหลายกรณีพบว่าปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบันสามารถ
ป้องกันหรือบรรเทาได้ล่วงหน้าหากองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
สานักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ จึ งได้จัดทาคู่มือแนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยมีความ
มุ่งหมายที่จะให้หน่วยงานสภากาชาดไทยใช้ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน เมื่อหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนและใช้การได้ในทางปฏิบัติแล้ว
หน่วยงานควรที่จะจัดทาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตสามารถปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากคู่มือ (manual) ทั่วไปโดยที่มี
คาอธิบายประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึง เหตุผลและความสาคัญในแต่ละขั้นตอนของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่มักพบเห็นทั่วไปในองค์กรที่เริ่มแผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้มีการนิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การสื่อภาษาในด้าน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างเดียวกันทั้งองค์กร
นิยาม
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนในอนาคตที่หากเกิดขึ้นอาจก่อความเสียหายให้แก่องค์กร
ความเสี่ ย งมีทั้งที่เป็ นเรื่ องภายนอกองค์กร เช่น แผ่ นดินไหว น้าท่ว ม ซึ่งโดยมากเป็นสิ่ งไม่อาจควบคุมได้
และที่เป็นเรื่องขององค์กรโดยตรง เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงซึ่งในบางครั้งเราสามารถลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ได้ด้วยการบริหารจัดการที่ถูกต้อง
ในบางกรณี มีผู้นิยามความเสี่ยงให้รวมถึงความไม่แน่นอนในอนาคตแต่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ด้วย เช่น
จานวนผู้มาใช้บริการมากกว่าที่คาดการณ์
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายอันเนื่องจากความเสี่ยง ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ความเสียหาย
ในทรัพย์สิน ความล่าช้าของโครงการ ความล่าช้าในการบริการ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งชีวิต
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event) หมายถึง เหตุการณ์ที่สื่อให้เห็นถึงผลกระทบหรือความเสียหาย
และความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย ในหลายๆกรณีเหตุการณ์ความเสี่ยงจะสื่อให้พอทราบถึง ความ
เสียหายว่ารุนแรงเพียงใดรวมถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างคร่าวๆด้วยก็ได้
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ตัวอย่างของเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ไร่นาเสียหายจากน้าท่วมเฉียบพลัน
- เปิด Ward ไม่ได้เนื่องจากการขาดแคลนพยาบาล (“อาจ”เกิดการขาดแคลนพยาบาลในอนาคตเพราะ
ระบบบริหารจัดการไม่ดีในวันนี้และส่งผลให้เปิด ward ไม่ได้ตามกาหนด)
ความเสี่ยงหนึ่งๆอาจเป็นต้นเหตุของผลกระทบหรือความเสียหายได้หลายอย่าง เช่น แผ่นดินไหวทาให้
ตึกถล่ม ผู้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ฯลฯ ในทานองเดียวกันความเสียหายหนึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงมากกว่า
หนึ่งชนิดก็ได้ เช่น ไร่นาเสียหายจากน้าท่วมหรือจากฝนแล้ง เป็นต้น เพื่อสร้างความชัดเจนในการบริหาร
จัดการ โดยทั่วไปเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งควรจะมีความเสียหายและต้นเหตุ หรือความเสี่ยงเพียงชนิดเดียว
แต่เมื่อกาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงในลักษณะนี้ จึงเป็นไปได้ว่าในบางกรณีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ชนิดเดียว อาจเป็นการบรรเทาความเสียหายของเหตุการณ์ความเสี่ยงหลายๆเหตุการณ์ไปพร้ อมๆกันก็ได้
ตัวอย่างเช่น มีการกาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงไว้สองเหตุการณ์ คือ การเปิด Ward ไม่ได้เนื่องจากขาดแคลน
พยาบาล และคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยลดลงเนื่องจากการขาดแคลนพยาบาล ดังนั้น การแก้ปัญหาล่วงหน้า
มิให้เกิดการขาดแคลนพยาบาลย่อมเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญ หาเรื่องเปิด Ward ไม่ได้และคุณภาพในการ
ดูแลผู้ป่วยไปพร้อมๆกัน
วงจรการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Cycle)
วงจรการบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึงขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event Identification ซึ่งมักย่อคาเป็น Risk Identification)
การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Assessment)
การเรียงลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Prioritization)
การบรรเทาความเสียหายและ/หรือลดโอกาสของเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Mitigation)
การติดตามและรายงานผล (Risk Monitoring & Reporting) ซึ่งรวมถึงการหา Key Risk Indicator
(KRI) ที่สาคัญ

Risk Identification
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนที่อาจกล่าวได้ว่ าสาคัญ
ที่สุ ด หน่ ว ยงานจะต้ องมี ความมั่น ใจว่าเหตุก ารณ์ ความเสี่ ย งที่ส าคัญๆของหน่ว ยงานจะต้ องไม่ ถูกละเลย
หรือถูกมองข้าม ในบางกรณี เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สาคัญของหน่วยงานอาจถูกยกขึ้นเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยง
ของสภากาชาดไทยก็ได้ เพราะความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบถึงสภากาชาดไทยอย่าง
มีนัยสาคัญ
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ในองค์กรที่เริ่มงานบริหารความเสี่ยงใหม่ๆมักพบว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมักกลายเป็นการ
ระบุปัญหาที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือเห็นได้ชัดเจนว่ากาลังจะเกิดขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งปัญหาก็คือเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม้ว่าการระบุปัญหาว่าเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงจะไม่อยู่นอกขอบเขตของ
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งก็ต าม แต่ ห น่ ว ยงานพึง ตระหนั กว่ า สิ่ ง ที่ ค วรมุ่ ง หวั ง จากการบริห ารจั ด การ
ความเสี่ยง คือ การมองไปในอนาคตให้เห็นปัญหาล่วงหน้า และหาทางบรรเทาหรือป้องกันล่วงหน้าก่อนที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือปัญหาในอนาคตเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และสร้างความเสียหาย
ร้ายแรง
ในการหาและระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น ไม่ มีวิธีการที่แน่นอนตายตัว จึงขอเสนอช่องทางที่อาจจะ
ช่วยในการหาเหตุการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงานได้
1. ปัญหาที่ได้เคยเกิดขึ้นแล้ว ในอดีตและอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทาให้

หาโอกาส (probability หรือ frequency หรือ likelihood) ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นได้
อีกในอนาคตหากมี ข้อ มูล ในอดี ตเพีย งพอ ประเด็ นส าคั ญก็ คือ การใช้ข้ อมู ล ในอดีต มาคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตต้องอาศัยสมมติฐานที่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไม่แตกต่างจากอดีต
ในบางกรณีที่เคยเป็นเหตุการณ์ในอดีตแต่มีข้อมูลไม่มากพอที่จะใช้ ในการคาดการณ์อนาคต
เช่ น การเกิ ด สึ น ามิ ใ นมหาสมุ ท รอิ น เดี ย เหตุ ก ารณ์ ป ระเภทนี้ แ ม้ โ อกาสจะเกิ ด ขึ้ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
แต่ก็สามารถสร้างความเสียหายได้มาก การคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ประเภทนี้จาต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญ
หมายเหตุ
Probability หรือความน่าจะเป็น เป็นนิยามศัพท์ที่มีความชัดเจนทางคณิตศาสตร์ หมายถึงโอกาสที่
เหตุการณ์หนึ่งๆจะเกิดโดยเป็นตัวเลข ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยที่ 0 คือไม่มีโอกาสจะเกิดและ 1 คือโอกาสจะเกิด
แน่นอน ความน่าจะเป็นเป็นแนวคิดที่ถูกต้องที่สุดในการหาโอกาสที่ความเสี่ยงหนึ่งจะเกิดขึ้น เพราะเป็นการ
มองไปข้างหน้า Frequency คือ ความถี่ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น โดยทั่วไปมักต้องใช้สถิติหรือข้อมูลในอดีต
เป็นฐานในการคานวณ ในการวิเคราะห์มักใช้สมมติฐานที่ว่าความถี่ของเหตุการณ์ที่คานวณได้จากข้อมูลในอดีต
สามารถบอกความน่าจะเป็นสาหรับเหตุการณ์ในอนาคตได้ แต่ก็อาจไม่จริงเสมอไป ส่วนในการใช้ Likelihood
นั้น ผู้ วิเคราะห์ มุ่งที่จ ะบอกความน่ าจะเป็ นแต่ไม่จากัด เป็นตัว เลขระหว่าง 0 – 1 เรามักเห็ นการใช้คาว่า
Likelihood ในกรณีที่เป็นการคาดคะเนที่ใช้ความเห็น (subjective) ของผู้ประเมินหรือผู้วิเคราะห์ ในคู่มือนี้
จะไม่มีการกาหนดชัดเจนในการแยกใช้คาศัพท์ทั้งสาม)
2. การวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน โดยเฉพาะจุดอ่อน (Weakness) หรือปั จจัยคุกคามภายนอก

(Threats) อาจเป็นแหล่งชี้ให้เห็นความเสี่ยงของหน่วยงานได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. การมองภาพเหตุ การณ์ ในอนาคตซึ่ง แตกต่า งจากเหตุก ารณ์ ที่ค าดว่า จะเกิด ในการวิ เคราะห์ แบบ
scenario-based analysis เมื่อ ได้เ หตุก ารณ์ ที่เป็ น base-case scenario หรือเหตุก ารณ์ ที่คาดว่ า
จะเกิ ด ขึ้ น แล้ ว มั ก จะมี ก ารคาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ อื่ น ๆที่ น อกเหนื อ ไปจาก base-case scenario
ด้วยเสมอ ซึ่งมักจะทาให้ระบุ เหตุการณ์ความเสี่ยงได้ วิธีการวิเคราะห์แบบนี้พบเห็นได้เสมอในการ
คาดการณ์รายได้ หรือจานวนผู้ใช้บริการ แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยเช่นกัน
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4. ในการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งของโครงการ มี ส องประเด็ น ใหญ่ ที่ ผู้ วิ เ คราะห์ ค วรให้ ค วามสนใจ คื อ

ความเสี่ยงในการดาเนินโครงการไม่สาเร็จ (ทาโครงการไม่สาเร็จหรือล่าช้าจนเสียการ) และความเสี่ยง
ที่โครงการจะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้ (ทาโครงการสาเร็จแต่โครงการไม่ตอบโจทย์) ยกตัวอย่าง
สมมติว่าหน่วยงานด้านอาสาสมัครมีแนวคิดสร้าง website เพื่อระดมอาสาสมัคร การสร้าง website
ไม่สาเร็จเพราะขาดทรัพยากร หรือการบริหารจัดการที่ไม่พร้อมเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงประเภทแรก
ส่ว นการที่มีผู้ส มัครเข้ามาเป็ น อาสาสมัครผ่ าน website น้อยกว่าที่คาดเป็นความเสียหายเพราะ
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
5. Flow Chart ของกระบวนการทางานเป็นแหล่งที่จะช่วยหา หรือระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงาน (operational risk) ได้เป็นอย่างดี หากได้มีการพิจารณาประกอบการทางานในภาพจริง
กล่าวคือ Flow Chart จะแสดงกระบวนการทางานในทุกขั้นตอน ส่วนประสบการณ์จากการได้เห็น
การทางานในภาพจริงจะบอกชนิดของความเสี่ยงได้ เมื่อพิจารณาประกอบกัน Flow Chart ที่ดี และ
ภาพจากการทางานจริงจะช่วยชี้ หรือระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานได้อย่างค่อนข้าง
ครบถ้วน
6. คาถามประเภท “What if” หรือ “สมมติว่า....เกิดขึ้น” อาจช่วยให้ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงชนิดที่ไม่
เคยคิดถึงมาก่อนก็ได้ เป็นการถามนอกกรอบที่บางครั้งมีประโยชน์มาก เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระบุได้
โดยการคิดนอกกรอบอาจมีความส าคัญ ที่ควรวิเคราะห์ ต่อ หรือไม่ก็ได้ เป็นเรื่องที่ห น่ว ยงานต้อ ง
พิจารณาเอง อย่างไรก็ดีคาถามประเภท “What if” เช่นนี้เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ความเสี่ยงควรถาม
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงที่อาจมองเห็นได้ยากจะไม่ตกหลุดไป
Risk Assessment
ถึงแม้ว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในวงจรการบริหารความเสี่ยง แต่ การ
ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งความเสียหายและโอกาสที่จะเกิด เป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุด ที่ทาให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีความหมายในทางปฏิบัติ กล่าวคือหากผู้ประเมินไม่มีความมั่นใจในการประเมิน
ความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงก็จะไม่มีประโยชน์ อาจกล่าว
ได้ว่าองค์กรที่ ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรในนาการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ ไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้จริง สาเหตุหลักมักจะเกิดจากความล้มเหลวในขั้นประเมินความเสี่ยงนี้
การประเมินความเสี่ยงในบางกรณีก็จาเป็นต้องใช้ความเห็นของผู้ประเมิน แต่ก็ควรเป็นความเห็นที่มี
ข้ อ มู ล รองรั บ พอสมควร ในทางตรงข้ า ม การประเมิ น ความเสี ย หายหรื อ โอกาสที่ เ กิ ด จากความเห็ น
หรือความรู้สึกของคนๆหนึ่งมักจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในองค์กร และทาให้การบริหารจัดการความเสี่ยงไม่
ประสบความสาเร็จ
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ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง หน่วยงานพึงยึดถือหลักดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการประเมินด้วยความคิดหรือความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งให้มากที่สุด
2. ควรใช้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการประเมิน ทั้งความเสียหายและ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
3. ควรพยายามตีค่าความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในหน่วยของเงิน และโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายเป็นความน่าจะเป็น (probability) เพื่อประโยชน์ในการประเมินความคุ้มค่าจากการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะในกรณีทีจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการบริหารจัดการ
ในการใช้ Risk Heat Map สมมติว่าได้มีการกาหนดสเกลของความเสี ยหายตั้งแต่ 0 – 5
ตั ว เลขสู ง สุ ด คื อ 5 ควรจะสะท้ อ นความเสี ย หายสู ง สุ ด (ซึ่ ง อาจมี ห น่ ว ยนั บ เป็ น จ านวนเงิ น )
ที่หน่วยงานเผชิญอยู่
4. ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งของบประมาณในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เช่ น การปรั บ

กระบวนการทางานก็เป็นการเพียงพอในการบรรเทาผลกระทบ หรือลดโอกาสของเหตุการณ์
ความเสี่ยง หน่วยงานก็ควรพิจารณาดาเนินการได้เลย ไม่จาเป็นต้องเสียเวลาในการประเมินความ
เสี่ยง หรือจัดลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่อย่างใด
5. สาหรับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับหน่วยงานอย่างมีนัยสาคัญ และต้องใช้งบประมาณ
ในการบริ ห ารจั ด การ หน่ ว ยงานควรท าการประเมิ น ผลกระทบและโอกาสอย่ า งมี ห ลั ก การ
หลีกเลี่ยงความเห็นของคนๆเดียว (subjective assessment) ในกรณีที่จาเป็นต้องใช้ความเห็น
ของผู้ประเมิน ควรเป็นความเห็นของกลุ่มคนในหน่วยงานที่มีความเข้าใจในเหตุการณ์ความเสี่ยง
เป็นอย่างดี และผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้วย พร้อมการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายนาม (กลุ่ม) ผู้ประเมินและเหตุผลที่ใช้ประกอบการประเมิน อย่างละเอียด
วิ ธี นี้ จ ะทาให้ ก ารประเมิ น เป็ น ที่ ย อมรับ ได้ม ากกว่า ส่ ว นกรณีที่ เป็ น เหตุ การณ์ ค วามเสี่ ยงที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยงานก็อาจจาเป็นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาทาการประเมิน
ก็ได้
เมื่อได้ทาการบรรเทาผลกระทบหรือโอกาสของการเกิดความเสียหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ ยงแล้ ว หน่ ว ยงานพึงใช้วิธีการเดียวกัน และ (กลุ่ม) ผู้ประเมินเดียวกันในการติดตาม
และประเมินการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ หรือโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์ความเสี่ยงเพื่อให้
แน่ใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
6. ควรแยกเหตุการณ์ความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกลยุทธ์

การเงิน และการปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้การกาหนดสเกลของความเสียหาย และโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงบน Risk Heat Map ทั้งสามประเภททาได้ง่ายขึ้นและเป็นอิสระต่อกัน
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Risk Prioritization
เมื่อได้มีการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ ยงทั้งความเสี ยหายและโอกาสที่จะเกิดแล้ ว กระบวนการ
ขั้นต่อไปคือการจัดลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สมควรได้ รับการบริหารจัดการ ในทางปฏิบัติมี
ข้อควรคานึงและข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในการใช้ Risk Heat Map โดยทั่ ว ไป ผู้ ป ระเมิ น จะใช้ ผลคู ณ ของผลกระทบหรื อความเสี ย หายกั บ

โอกาสที่จ ะเกิด เป็น คะแนนในการเรียงลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ ยง การใช้ผลคูณ
ดังกล่าวเป็นการสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับค่าที่คาดหวัง (expected value) คาถามที่มักเกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติคือ เหตุการณ์ความเสี่ย งสองเหตุการณ์ที่มีคะแนนเท่ากัน แต่ผลกระทบและโอกาสต่างกัน
ควรจะมีลาดับความสาคัญเท่ากันหรือไม่ คาตอบคือไม่จาเป็นขึ้นกับหน่วยงานจะพิจารณา แต่ก็มี
ข้อเสนอแนะว่าในกรณีเช่นนี้ หน่วยงานควรให้ความสาคัญกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
น้อยแต่อาจสร้างความเสียหายได้มาก
2. เหตุการณ์ความเสี่ยงบน Risk Heat Map ที่อยู่ในเขตอันตราย (สีแดง) มักเป็นปัญหาหรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเห็นแน่ชัดว่ากาลังจะเกิดขึ้น จาเป็นต้องแก้ไขโดยด่วน
3. ควรเรียงลาดับความสาคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ กลยุทธ์ การเงิน
และปฏิ บั ติ ก าร โดยปกติ ห น่ ว ยงานมั ก ไม่ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด เรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของ
เหตุการณ์ความเสี่ยงข้ามประเภท นอกจากจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จากัดจริงๆ
Risk Mitigation
การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การบรรเทา หรือลดผลกระทบและ/หรือโอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง มิใช่เป็นการกาจัดความเสี่ยงให้หมดไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หน่วยงานจาเป็นต้องเผชิญ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วโดยปกติ วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงก็คือการทาให้
โอกาสหรื อความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารจัดการนั้น ควร
จะต้องคุ้มค่ากับการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงอาจทาได้ทั้งการลด หรือบรรเทาความเสียหายที่คาดไว้ และลด

โอกาสแห่งการเกิดความเสียหายนั้น แต่ในกรณีที่ความเสี่ยงมาจากปัจจัยภายนอกล้วนๆ โอกาส
แห่งการเกิดความเสี่ยงย่อมอยู่เหนือการควบคุมของหน่วยงาน เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการจลาจล
เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น สิ่งที่ทาได้คือการพยายามลดผลกระทบ หรือความเสียหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงเท่านั้น
2. ข้อพึงระวังในการวัดผลการบรรเทาความเสียหาย หรือลดโอกาสของเหตุการณ์ความเสี่ยงก็คือ
หากก่ อ นบริ ห ารจั ด การ การประเมิ น เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งท าโดยการใช้ ค วามเห็ น ล้ ว นๆ
(subjective) การวัดประสิทธิผลหลังการบริหารจัดการก็ใช้ความเห็นเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การ
ประเมินทั้งก่อนและหลังการบริหารจัดการมีความน่าเชื่อถือ หน่วยงานพึงสั งเกตและปฏิบัติตาม
ข้อ 5 ในหัวข้อประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
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ในบางกรณี การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงมีข้อมูลจริงประกอบ เช่น สถิติอุบัติเหตุ
ในการปฏิ บั ติ ง าน วิธี นี้ จ ะได้ ผ ลที่ น่า เชื่อ ถือ กว่า แต่ โ ดยทั่ว ไปผลที่ ไ ด้จ ากการบริห ารจั ดการ
ความเสี่ยงมักจะไม่ปรากฏทันที จาเป็นต้องใช้เวลาในการสังเกตและเก็บข้อมูล ดังนั้นผู้ประเมิน
จึงยังไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าโอกาสหรือความเสียหายจะลดลงเท่าไรบน Risk Heat Map
3. หากการบรรเทาผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยง และการลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ทา

ไม่ ไ ด้ ใ นทางปฏิ บั ติ ทางเลื อ กสุ ด ท้ า ยก็ คื อ การเตรี ย มแผนรองรั บ (contingency plan) เช่ น
การย้ ายถิ่ น ฐานของชุมชนที่อยู่ ในเขตเสี่ ยงต่อภัย พิบัติ ไปยัง ที่ที่ปลอดภั ยกว่า ชาวบ้านมัก ไม่
ยอมรับเพราะเป็นการขัดต่อวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ในกรณีเช่นนี้ แผนรองรับจะต้อง
กล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะต้ องปฏิ บั ติ ผู้ ป ฏิ บั ติ และกระบวนการอย่ า งละเอี ย ดในการอพยพผู้ ค นอย่ า ง
ทันท่วงที และสามารถนามาใช้ได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเมื่อมีเครื่องเตือนภัย
บอกเหตุ นอกจากนี้ เพื่อให้แผนรองรับใช้งานได้จริง ควรจะต้องมีการซักซ้อมแผนรองรับนี้อยู่
เนืองๆเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์จริง
4. สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ต้องใช้งบประมาณสูง ควรจะต้องมีการประเมินความคุ้มค่า
ในเชิงปริมาณ (benefit-cost analysis) และนี่คือสาเหตุที่จาเป็นต้องมีการประเมินเหตุการณ์
ความเสี่ยงด้วยความแม่นยา (accuracy) ในหน่วยนับเป็นตัวเงิน ซึ่งในบางกรณีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกมาช่วยทาการประเมินด้วย
Risk Monitoring & Reporting
การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สาคัญมากเช่นเดียวกัน ในทางปฏิบัติมักพบว่า
หลังจากที่ได้มีการบริหารจัดการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว ไม่มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง และในที่สุดทาให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเดิมก็กลับมาเป็นประเด็นสาคัญได้อีก เช่น การลดความเสี่ยง
ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทางาน แม้จะมีการแก้ไขระเบียบหรือคู่มือการทางานแล้ว แต่หากไม่มีการติดตาม
อยู่เสมอว่ากระบวนการทางานใหม่ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง เหตุการณ์ความเสี่ยงเดิมก็อาจเกิดซ้าได้อีก
เป็นต้น
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้จัดทา Risk Templates เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานได้
ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

แบบรายงานเหตุการณ์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดัชนีวัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator)
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รายละเอียดและคาอธิบายมี อยู่ใน Risk Templates ตัวอย่างที่แนบท้ายเอกสารนี้ สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ได้วาง Risk Templates ทั้ง 4 แบบฟอร์มในระบบ Intranet ของสภากาชาดไทยแล้ว เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
Key Risk Indicator
Key Risk Indicator (KRI) เป็นตัวชี้บอกความเสี่ยงล่วงหน้า (early warning) ที่ทาให้เราสามารถหรือ
มีเวลาที่จะแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายแรง ลักษณะทั่วๆไปของ KRI และการใช้ประโยชน์จะ
เป็นดังนี้
1. การเปลี่ย นแปลงของ KRI จะมีส่ว นสั มพันธ์กับโอกาสที่เหตุการณ์ความเสี่ ยงจะเป็นจริงอย่าง
มีนัยสาคัญ แต่โดยทั่วไป KRI จะไม่สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา 100 % หาก
จะกล่าวในภาษาสถิติ KRI มีสหสัมพันธ์ (correlation) กับเหตุการณ์ความเสี่ยง หากสหสัมพันธ์
สูง KRI ก็จะมีความแม่นยาสูงในการเป็นตัวพยากรณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง และหากสหสัมพันธ์ต่า
KRI นั้นก็จะไม่ค่อยเป็นที่น่าเชื่อถือในการพยากรณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นๆ
2. ก่อนที่จะนา KRI มาใช้ ควรต้องมีการทดสอบทางสถิติ โดยใช้ข้อมูลในอดีตทดสอบความสัมพันธ์
กับความเสี่ยงที่กาลังพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจพอสมควร
3. การมองหา KRI สาหรั บความเสี่ยงหนึ่งๆ ให้ พยายามมองไปที่ต้นเหตุ แห่งความเสี่ ยง สาหรับ
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ นั้ น ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางการพยากรณ์ อ ากาศสามารถท านาย
เหตุการณ์ล่ วงหน้าได้ดีมาก โดยนัยนี้ กล่ าวได้ว่าคาพยากรณ์อากาศเป็น KRI ที่ดี ในการบอก
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากลมพายุ หรือสภาวะร้อนจัดหรือหนาวจัด แต่ก็ยังมีภัย
ธรรมชาติที่มนุษย์ยังไม่สามารถทานายล่วงหน้าได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น แผ่นดินไหวและสึนามิ
เป็นต้น
4. ไม่จาเป็นต้องมี KRI สาหรับทุกความเสี่ยง เพราะบ่อยครั้งพบว่าไม่สามารถหา KRI ที่เหมาะสมกับ
ความเสี่ ย งที่ กาลั งพิ จ าณาอยู่ ไ ด้ แต่ถ้ า มี KRI ก็ ย่อ มดีก ว่ า โดยเฉพาะในความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ที่
สามารถสร้างความเสียหายได้มาก
5. ถ้าสามารถหา KRI ที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ ก็ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของ KRI อยู่เสมอ เพื่อติดตาม
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งก่อนและหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (mitigation)
6. KRI ต่ า งจาก KPI (Key Performance Indicator) คื อ เป้ า ที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งการท าให้ ส าเร็ จ
แต่ KRI ที่ดีจะบอกล่วงหน้าได้ว่า KPI จะเข้าหรือไม่เข้าเป้าที่วางไว้ ตัวอย่างที่มักพบเห็นคือการไม่
บรรลุ KPI ในช่วงครึ่งแรกของปีถูกใช้เป็น KRI ที่บอกเหตุล่วงหน้าว่า KPI ทั้งปีจะพลาดเป้า จะเห็น
ได้ว่าการกาหนด KRI เช่นนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะเป็นแต่เพียงการบอกว่า KPI ครึ่งปีได้พลาดเป้า
แล้วโดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุหรือชี้ให้เห็นว่าจะทาให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไร ในกรณีนี้ควรหา
สาเหตุที่ทาให้ KPI ครึ่งปีพลาดเป้าซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้หา KRI ได้ด้วย
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7. ในหั ว ข้ อที่ แ ล้ ว ที่ ได้ ก ล่ า วถึ ง การติด ตามความเสี่ ยง (risk monitoring) ว่ า เป็ น การติด ตามผล
การบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง ในบางกรณีการติดตามความเสี่ ยงยัง หมายรวมถึงการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของ KRI ว่ามีพัฒนาการไปในทางที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ได้

สรุป
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการพยายามที่จะป้องกันล่วงหน้าเพื่อลดโอกาส หรือบรรเทาความ
เสียหายของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นภารกิจที่ไม่มีวันเสร็จสิ้น
จะต้องได้รับการปฏิบัติและทบทวนอยู่เสมอ นอกจากนี้ หน่วยงานควรที่จะต้องกาหนดแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจาปีไปพร้อมๆกับการจัดทาแผนงานประจาปี เพื่อทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเดิม
หาประเด็นที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข และกาหนดแผนการบริหารจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เป็น
ประเด็นใหม่ๆตามแผนงานและโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์หวังว่าคู่มือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตามสมควร

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
พฤษภาคม 2559
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