คูมือ/แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
1. นโยบาย
ตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด สมัครเขารวมโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
เพื่อเปนการแสดงเจตจำนงรวมกันขับเคลื่อนสหกรณใหเปนสหกรณสีขาว มีการบริห ารจัดการดวยการนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติใชอยางเครงครัด ในการเปนสหกรณที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได
ตามมติที่ป ระชุ มคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัดชุดที่ 44
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และอาศัยอำนาจตามในขอบังคับ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครราชสี ม า จำกั ด พ.ศ.2559 ข อ 78 (11) จึ ง แต ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ทั้ ง นี้ ใ ห
คณะอนุกรรมการฯ ที่ไดรับการแตงตั้ง ดำเนินการกำกับดูแลและจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงดานตาง ๆ
ในสหกรณ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการ/ฝายจัดการเขาใจหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความ
เสี่ยงที่สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2) เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสหกรณ
3) เพื่อใหฝายจัดการมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใชเปน
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะนำไปสูการ
ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ ตอไป
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3. คำจำกัดความ
3.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไม
แนน อน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปน ตัวเงิน และไม เป นตั วเงิน) หรือก อให เกิด ความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสหกรณ ทั้งในดานกลยุทธดาน การดำเนินงาน
ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ดานเทคโนโลยี และดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน 3 สวน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่จะทำใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
3.2 ป จ จัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึ ง ตน เหตุ หรือสาเหตุ ที่ มาของความเสี่ย งที่จ ะทำใหไมบ รรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไรและทำไม
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง
3.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1 หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห
ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และผลกระทบ หมายถึง ขนาดความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยงเมื่อทำการประเมินแลว ทำใหทราบระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละ
ปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก
3.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการ ให
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูใน
ระดับที่สหกรณยอมรับได ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบงโดยสรุปไดเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้
1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู
จนปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใด ๆ เชน กรณีท่มี ีความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรงและไมคมุ คาที่จะดำเนินการใด ๆ
ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใด ๆ
2) การลด (Reduction) หมายถึง เปนการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่สหกรณยอมรับได
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3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับได
และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดำเนิ นงาน เชน การหยุ ดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่
กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4) การโอนยาย (Transfer) หรือแบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบ งความเสี่ยงไปให ผูอื่นชวย
รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เปนตน
3.5 การบริห ารความเสี่ยงทั่วทั้ งสหกรณ (Enterprise Risk Management) หมายถึ ง การบริห าร
ปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่สหกรณจะเกิด
ความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมิน
ได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของสหกรณเปนสำคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งสหกรณ
3.6 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งดำเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยง และทำใหการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อปองกันไมให
เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2) การควบคุ ม เพื่ อ ให ต รวจพบ (Detective Control) เป น วิ ธี ก ารควบคุ ม ที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ ค น พบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
3) การควบคุ ม โดยการชี้ แ นะ (Directive Control) เป น วิ ธีก ารควบคุ ม ที่ ส งเสริ ม หรื อ กระตุ น ให เกิ ด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
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4. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกั ด ไดกำหนดภาระรับ ผิด ชอบของคณะอนุ กรรมการ
บริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ทำหน าที่ป ระสานงานกับ ฝายงานตาง ๆ ในการประเมินความเสี่ย ง ติ ดตาม สอบทาน
ประเมินความเพียงพอ ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหารความเสี่ยง
ประธานอนุกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

รองผูจัดการ / เจาหนาที่

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. บริหารความเสี่ยงของสหกรณ
2. วิเคราะห ระบุ ประเมินความเสี่ยง
3. ใหความสำคัญตอการบริหารความเสี่ยง
4. ใหการสนับสนุนขอมูลที่สำคัญ เพื่อประกอบการดำเนินการดานการบริหารความเสี่ยง
5. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสหกรณมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดย
นำไปปฏิบัติใหเปนสวนหนึ่งของงานประจำ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1
คนหา / ระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4
ติดตาม / ประเมินผล

ขั้นตอนที่ 3
กําหนดมาตรการ / ทําแผน
จัดการความเสี่ยง
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วิเคราะห / ประเมิน
/ จัดลําดับความเสี่ยง

5. ประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงของสหกรณสามารถแบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจากการที่สหกรณกำหนดแผน
กลยุ ท ธ แผนการดำเนิ น งานและแผนการนำไปปฏิ บั ติ ไม เหมาะสมหรื อ ไม ส อดคล อ งกั บ ป จ จั ย ภายในและ
สภาพแวดล อ มภายนอก อั น ส ง ผลกระทบต อ รายได ทุ น การดำเนิ น การ หรื อ การดำรงอยู ข องสหกรณ
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความเสี่ยงไดจากปจจัยของเหตุการณที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมกับผลความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
2. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในปจจุบันหรือในภายหนาที่มีตอรายได
และสวนของทุนของสหกรณอันเกิดจากการที่สมาชิกผูกูผิดนัดชำระหนี้แกสหกรณตามกำหนดเวลาที่ระบุไวใน
สัญญาเงินกู การไดรับเงินคืนจากการนำฝากสหกรณอื่นหรือการนำเงินไปลงทุน
3. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สหกรณอาจไดรับความเสียหาย
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
อาจสงผลใหผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยรับสุทธิจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุลของสหกรณลดลง หรือ
อาจทำใหตัวสินทรัพยเองในงบดุลมีมูลคาลดลง จนสงผลกระทบตอรายไดสุทธิหรือมูลคาสวนทุนของสหกรณ
4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงในปจจุบันหรือในอนาคตที่
สหกรณอาจไมสามารถจัดหาเงินสด หรือไมสามารถเปลี่ยนแปลงสินทรัพยเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินทุน
ไดเพียงพอหรือสามารถจัดหาเงินทุนไดแตดวยตนทุนที่สูง เพื่อชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นของสมาชิกจนสมาชิกผูฝากเงินมาถอนเงินเปนจำนวนมาก หรือสถาบันการเงินอาจเรียกหนี้สินที่
เกิดจากการกูยืมคืนกอนกำหนด ซึ่งจะทำใหเกิดการขาดสภาพคลองมากขึ้น
5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงของการขาดการกำกับดูแล
กิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน
หรือเหตุการณภายนอกและสงผลกระทบตอรายไดจากการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย ความเสี่ยง
จากกระบวนการทำงานของฝายตาง ๆ ความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายในหรือภายนอก ความเสี่ยงจากการจาง
งานหรือความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ความเสี่ยงดานความปลอดภัยของทรัพยสิน ความเสี่ยงจากการขัดของ
และหยุดชะงักของระบบงานและระบบคอมพิวเตอร หรืออื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอสหกรณ
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6. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงตาง ๆโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะหและจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
6.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการฯ จะตองกำหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น ซึ่งมีทั้งเกณฑในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการฯ และผูบริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข
หรือจำนวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สำหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปน
ตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ หรือกำหนดเปนเกณฑเฉพาะในแตละประเภท
ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ
ตาง ๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ซึ่งมีเกณฑใน
การใหคะแนนผลกระทบ ดังนี้
1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (เชิงปริมาณ)
โอกาสที่จะเกิด
คำอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
สูง
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปตอครั้ง
นอย
2 – 4 ปตอครั้ง
นอยมาก
5 ปตอครั้ง
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ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (เชิงคุณภาพ)
โอกาสที่จะเกิด
คำอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดสูงมาก
สูง
มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางเปนบางครั้ง
นอย
มีโอกาสเกิดแตนาน ๆ ครั้ง
นอยมาก
แทบไมมีโอกสเกิดขึ้นเลย
2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กำหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้
2.1 กรณีเปนความรุนแรงที่สามารถวัดเปนตัวเงินได

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
> 1 ลานบาท
สูง
> 2.5 แสนบาท – 1 ลานบาท
ปานกลาง
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
นอย
> 10,000 – 50,000 บาท
นอยมาก
ไมเกิน 10,000 บาท
2.2 กรณีเปนความรุนแรงที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินได

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
รุนแรงที่สุด
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
คอนขางรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
นอย
มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
นอยมาก
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง
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2.3 กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานกลยุทธ
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอเปาหมายขององคกร)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรในระดับสูงมาก
สูง
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรในระดับสูง
ปานกลาง
มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยางและชื่อเสียงขององคกรบาง
นอย
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรนอย
นอยมาก
แทบไมมีผบกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรเลย
2.4 กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสรเทศ)

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอยาง
มากตอความปลอดภัยของขอมูลตาง ๆ
สูง
เกิดปญหากับระบบ IT ที่สำคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งผลตอความ
ถูกตองของขอมูลบางสวน
ปานกลาง
ระบบมีปญหาและมีความสูญเสียไมมาก
นอย
เกิดเหตุที่แกไขได
นอยมาก
เกิดเหตุที่ไมมีความสำคัญ
2.5 กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอบุคลากร)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
ถูกเลิกจางหรือออกจากงานเนื่องจากเปนอันตรายตอรางกายและชีวิตผูอื่น
โดยตรง
สูง
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมไดขึ้นเงินเดือน
ปานกลาง
ถูกทำทัณฑบน ความรุนแรงสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอื่นและสราง
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม
นอย
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
นอยมาก
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง
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2.6 กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการดำเนินงาน (กระบวนการ)
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอการดำเนินงาน)
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เชน หยุด
ดำเนินการมากกวา 1 เดือน
สูง
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เชน หยุดดำเนินการ
1 เดือน
ปานกลาง
มีการชะงักงันอยางมีนัยสำคัญของกระบวนการและการดำเนินงาน
นอย
มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดำเนินงาน
นอยมาก
ไมมีการชะงักงันของกระบวนกรและการดำเนินงาน

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กำหนดเกณฑไว 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ
และต่ำมาก
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6.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัย

ที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาควา
เสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอองคกรหรือหนวยงานวามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
6.3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณและความรุนแรง
ของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรหรือหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
6.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่มีผลตอองคกร เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการตอบสนองในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลำดับ

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดแนวทางสนองความเสี่ยงมุงเนนใหสหกรณสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำไดหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับ ผิดชอบ แตอย างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตอง
คุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแบงได 4 แนวทาง
หลัก คือ
7.1 การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับ ไดภายใตการควบคุม
ที่ มี อ ยู ในป จ จุ บั น ซึ่ ง ไม ต อ งดำเนิ น การใด ๆ เช น กรณี ที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ไม รุ น แรงและไม คุ ม ค า ที่ จ ะ
ดำเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใด ๆ
7.2 การลด (Reduction) หมายถึง เปนการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงาน
ใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่สหกรณยอมรับได
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7.3 การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับ และตอง
จัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุด
ดำเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดำเนินงานการลดขนาดของ
งานที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน
7.4 การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นได
เชน การทำประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน

8. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
การบริห ารความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขนครราชสีมา จำกั ด กำหนดให ตองได รับการ
ติดตามประเมินผล เนื่องจากความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการความ
เสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผลอาจเปลี่ยนแปลงเปนกิจกรรมที่ไมเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลนอยลง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายของสหกรณ ดังนั้น การติดตาม
ความเสี่ยงก็เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาแผนบริหารความเสี่ยงไดมีการดำเนินงานไปอยางถู กตองและเหมาะสม
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงที่สหกรณฯ ไดดำเนินการยังมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การติดตามประเมินผลโดยทั่วไป
อาจจะดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการ, คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ หนวยงานภายนอก
อนึ่งการติดตามประเมินผล สามารถกำหนดตามความเหมาะสมกับภารกิจของสหกรณฯ
โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
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