คำชี้แจง
คู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง
รอบปีงบประมาณ 2564 ของสานักงานตรวจสอบภายในเล่มนี้
เป็นคู่มือและแผนงานที่จัดทาขึ้นเพื่อการดาเนินงาน
ภายในสานักงานเท่านั้น
เนื้อหำหรือรูปแบบภำยในคู่มือและแผนงำนในเล่มนี้
ไม่สำมำรถนำไปใช้อ้ำงอิงหรือกล่ำวอ้ำง ในลักษณะเป็น
มำตรฐำนหรือแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัยได้
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คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ
แผนการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Guide &
Risk management Plan

รอบปีงบประมาณ
2564

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกสารที่ 1/2564

บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด อีกทั้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) ข้อ 2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้อง
ดาเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ว 105) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้วนั้น
ส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ จั ด ท าคู่ มื อ และแผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง รอบ
ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ ขึ้น โดยมีเนื้อหาเป็นไปตามกฎ/ระเบียบดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ มาตรฐานฯ
การบริหารจัดการความเสี่ ยงสาหรับ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (ว 23) (หน้า 127) และมาตรฐานฯ
การควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ว 105) (หน้า 137) อีกทั้งได้มีการประยุกต์ใช้
แนวคิ ด เรื่ อ งกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร (Enterprise Risk Management-Integrated
Framework : ERM) หรือเรียกว่า COSO : ERM 2004 & 2017
คู่มือและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ มีกรอบโครงสร้าง
สาคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 1.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ 3.แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความ
เสี่ยง เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านักงานตรวจสอบภายใน ส่วนแผนการบริห าร
จัดการความเสี่ยง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ 3 รายการ (ตารางที่ 26 หน้า 107)
สานักงานตรวจสอบภายใน หวังว่าคู่มือและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบปีงบประมาณ
2564 ฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน
ตรวจสอบภายใน โดยทุกคนในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้
อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
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ภารกิจ
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1. การตรวจสอบงบการเงิน-บัญชี พัสดุและงบประมาณ (Financial Statement Audit : F)
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit : C)
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing : O)
4. การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (Performance Audit : P)
5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit : IT)
6. การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit : M)
7. การบริการให้คาปรึกษา (Consulting)

โครงสร้างการบริหาร
ตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้ว ย ส านักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
ข้อ 5 ให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มี
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
ข้อ 5 ให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่อ
อธิการบดี มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน

ภาพที่ 1 โครงสร้างบริหารงานสานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บุคลากรในหน่วยงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2561 สานักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรดาเนินงานทั้งหมด 5 คน ดังนี้

ภาพที่ 2 บุคลากรสานักงานตรวจสอบภายใน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริห ารความเสี่ ยงเป็นกรอบการดำเนินงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน ที่ได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ ก ร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่ อ ก ำหนด
แนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยกลยุทธ์ โดย
ประกำศนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ โดยสื่อสำรผ่ำนทำงกำรประชุมสำนักงำนฯ
1. ให้มบี ริหารความเสี่ยงทั่วทั้งหน่วยงาน (Enterprise Risk Management: ERM)
2. ให้ผู้บริหาร/บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง (Participation)
3. ให้ น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทันสมัยมาใช้ใ นกระบวนการบริห ารความเสี่ ย ง และ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศการบริหารความเสี่ยง (IT Support)
4. ให้ ติดตามทบทวนความเสี่ ย งให้ ส อดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมที่ เปลี่ ยนแปลง (Adapt to
Change)
5. ส่ ง เสริ ม /กระตุ้ น ให้ ก ารบริห ารความเสี่ ย งเป็ น วัฒ นธรรมองค์ ก ร โดยให้ เ จ้ า หน้า ที่ ทุ กคน
ตระหนักความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk Awareness Culture)
6. ด าเนิ น การ/สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ย่ า งจ ากั ด ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม (Efficient under limited
resource)

ภาพที่ 3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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หลักการและความจาเป็นของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงส าหรับหน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสื อ กค
0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 (หน้า 127) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2562 มาตร 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด (หน้า 38)
การควบคุมภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือ กค 0409.3/ว 105
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (หน้า 137) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 มาตร 79
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด (หน้า 38)

ภาพที่ 4 มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) และ
มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105)
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ทุกคนในองค์กร ตามคาสั่งสานักงานตรวจสอบภายในที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุมภายใน (หน้ า 170) โดยกาหนดโครงสร้างการบริห ารความเสี่ยงของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของสานักงานตรวจสอบภายใน โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ดังภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 5 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ตามคาสั่งสานักงานตรวจสอบภายในที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (หน้า 170) ได้กาหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในไว้ดังนี้
1. จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
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ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานมีส่วนในการสนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการติดตามการ
ดาเนินงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับองค์กร
การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน คณะ/สานัก/ศูนย์
สานัก/สานักงานต่างๆ เพื่อดาเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
สายงานและหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการบริหารหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (1)
ที่มา: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (2563: 22)
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ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์
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หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หลักเกณฑ์ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ดังนี้
• หลักเกณฑ์ 1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
• หลักเกณฑ์ 2 การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategy & Objectives Setting)
• หลักเกณฑ์ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)
• หลักเกณฑ์ 4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision)
• หลักเกณฑ์ 5 ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล (Information
Communication & Reporting)

หลักเกณฑ์ 1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
1) Exercises Board Risk Oversight and the development and performance of
internal control (บทบาทคณะกรรมการในการกากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน)
กระบวนการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน
แบบบูรณาการ (GRC 1) การกาหนดโครงร่างและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) ระดับหน่วยงาน กระบวนการ
จัดทาคู่มือและการสื่อสาร คู่มือที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและชัดเจน การสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม ความ
ตระหนักในการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามประเมินระดับการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักที่
เป็ น ระบบ รวมทั้ ง การพั ฒ นาและสร้ า งแรงจูง ใจในการบริห าร ความเสี่ ย งกั บ ผลการด า เนิน งานของ
หน่วยงานที่เป็นรูปธรรม
การกาหนดนโยบายที่บู ร ณาการในเรื่องกากับ ดูแลกิจการที่ดีการบริห ารความเสี่ ยง และการ
ควบคุมภายใน (GRC) รวมทั้งการกาหนดหลักการใน การกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite :
RA) ระดับหน่วยงาน โดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
1. การเผยแพร่นโยบาย กากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC) แก่บุคลากรในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
2. นานโยบายที่บูรณาการในเรื่องกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน (GRC) ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3. การทบทวนนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี การบริห ารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC) เพื่อให้เหมาะสมกับ นโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
4. การปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(GRC) ให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป
1 GRC ย่อมาจาก “Governance Risk and Compliance” เป็นแนวคิดใหม่ที่รวมองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 Governance , องค์ประกอบที่ 2 Risk Management และ องค์ประกอบที่ 3 Regulatory
Compliance

- 19 2) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ (Establishes Operating structures)
1. การมีหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ชัดเจนโดยกาหนด โครงสร้าง
บทบาทหน้าที่ของมีผู้ที่ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ชัดเจน
2. การกาหนดและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน อีกทั้งมีการทางานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง รวมทั้ง กาหนดบทบาท อานาจ
หน้ า ที่ และ กระบวนการในการด าเนิ น งาน ที่ ชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม (มี ก ารก าหนดหน้ า ที่ ง าน Job
Description : JD มีโ ครงสร้ างความรั บ ผิ ดชอบ มีแผนงานรองรั บ ) และการกาหนดแผนงานของการ
ดาเนินงานตามโครงสร้างผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน และ
กระบวนการจัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน
3. โครงสร้ างหน่ว ยงาน และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน มีการ
ทางานที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
4. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้อง กับ
การกาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกระบวนการทางานอื่นรวมทั้งมีการสื่อสาร ผู้บริหารมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน/คณะทางานที่รับผิดชอบฯ โดยสามารถดาเนินงานตามแผนงาน
ของหน่วยงาน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานนั้นได้ครบถ้วน และมีกระบวนการใน
การตรวจสอบถึงความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน
5. การประเมินประสิทธิผลของการกาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ โดยมีการติดตามผล
การดาเนิ น งานของหน่ ว ยงาน/คณะทางานที่รับผิ ดชอบ และนาข้อมูล ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน กาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการของปีต่อ ไป
เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่บูรณาการจากภายในหน่วยงาน และการทบทวน /ปรับปรุง
คู่มือการบริหารความเสี่ยง

- 20 3) บรรยากาศและวัฒนธรรม สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Defines Desired Culture)
1. จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Culture)
2. การกาหนดกระบวนการ/ดาเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญ หรือความรู้
ความเข้าใจของการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน โดยครอบคลุมทั้งผู้บริหารและบุคคลากรในหน่วยงาน
3. ทาการฝึกอบรม / ชี้แจง / ทาความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมี เกิด
ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง (Risk Owner) และประเมินความรู้ความเข้าใจ
4. กระบวนการ / ดาเนินการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญ / ความรู้ความเข้าใจของ
การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และหัวข้ออื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นแผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR) เป็นต้น
5. การสารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถสรุปผล
การสารวจเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการ
สารวจ รวมถึงผลการสารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือจากผลการสารวจครั้งล่าสุด

- 21 4) ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร (Demonstrates Commitment to Core Values)
1. การกาหนดกระบวนการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนอง และ
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร
2. การทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสัมพันธ์และ ผลกระทบ
ของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน อีก
ทั้งกระบวนการในการกระตุ้น ให้ เกิดการรับรู้ถึงความเสี่ยงในหน่วยงานและการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง
3. การพัฒนาและสร้างพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสี่ยงที่มุ่งตอบสนอง
และส่งเสริมค่านิยมองค์กร โดยครอบคลุมทั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
4. กระบวนการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญ ความรู้ความเข้าใจของการบริหารความ
เสี่ ย งในหน่ ว ยงาน มีความสอดคล้ อ งกับ กระบวนการพัฒ นาบุ คลากร และหั ว ข้ออื่นที่เ กี่ยวข้ อง เช่น
แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นแผนด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR) เป็นต้น
5. การส ารวจทั ศ นคติ / พฤติ ก รรมของพนั ก งานในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมในการสร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์กรด้านความเสี่ ย งที่มุ่งตอบสนองค่านิย มองค์ กร และสามารถสรุปผลการส ารวจเสนอ
ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนงานในการปรับปรุงจากข้อสังเกตที่ได้จากการสารวจ รวมถึงผล
การสารวจต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา หรือ จากผลการสารวจครั้งล่าสุด

5) แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (Attracts, Develops, and Retains Capable
Individuals)
1. การก าหนดแผนงานในการเชื่ อ มโยงผลการประเมิ น เฉพาะการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน (Incentive)
2. ดาเนินการได้จริงในการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับผลตอบแทน/
แรงจูงใจในการประเมินผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน
3. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับสายงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง
ทั้งในลักษณะของปัจจัยเสี่ยงของสายงาน และกิจกรรมที่สายงานต้องสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง โดย
ทุกฝ่ายงาน/สายงานที่ องค์กรต้องมีการจัดทา Risk Profile ของแต่ละสายงาน และสามารถผูกแรงจูงใจใน
แต่ละขั้นกับ Risk Profile ของฝ่ายงานในแต่ละระดับที่สามารถลดระดับความรุนแรงลงได้ครบถ้วน
4. กระบวนการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับ
กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ ในการประเมินผลการดาเนินงาน และการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับสายงาน
สอดคล้องกับการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และการประเมินความเสี่ยงแผนงานของแต่ละสายงาน
5. การทบทวนแนวทางการกาหนดการเชื่อมโยงผลการประเมินเฉพาะการบริหารความเสี่ยงกับ
ผลตอบแทน/แรงจูงใจในการประเมิน
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หลักเกณฑ์ 2 การกาหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategy & Objectives Setting)
กระบวนการในการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนที่
สาคัญที่เชื่อมโยงกับการกระบวนการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน รวมทั้งการกาหนดเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ ย ง (Risk Appetite) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า ประสงค์ / เป้ า หมายของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง การสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้
1) Analyzes Business Context (การวิเคราะห์ธุรกิจ)
ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิง กลยุทธ์-การวิเคราะห์ธุรกิจการวางแผนเชิงกลยุทธ์หัวข้อย่อยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)
2) การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Appetite : RA) (Defines Risk Appetite)
1. กระบวนการในการกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) ในลักษณะของระดับ
ที่เป็นเป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือช่วง (Risk Appetite) และการกาหนดช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)
2. การระบุ Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง/
ความสอดคล้ องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหน่ว ยงานได้อย่างชัดเจน (Business Objective) และ
คานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต้องมีการถ่ายทอด Risk Appetite/ Risk Tolerance ที่
ถ่ายทอดจากวัต ถุป ระสงค์เชิ งธุร กิจ Business Objective โดยสามารถระบุไ ด้ว่า เป็น Strategic Risk/
Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S-O-F-C) หรือประเภทความเสี่ ยงตามที่
กาหนด
3. มีกระบวนการในการสื่อสารและถ่ายทอดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บ ได้ (Risk Tolerance: RT) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องที่ส อดคล้ อ งตาม
สาเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด
4. การด าเนิ น การก าหนดความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite: RA) ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายขององค์กรประจาปีบัญชี (Business Objective) ที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์ (แผนระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการประจาปี และมีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) โดยมีความ
สอดคล้องกับระดับขององค์กรที่ยอมให้เบี่ยงเบนได้ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี หรือเป็นค่าที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการกาหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และ
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk Tolerance: RT) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายองค์ ก ร (Business
Objective) ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาล และนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

- 23 3) การประเมินทางเลือกและกาหนดยุทธศาสตร์ (Evaluates Alternative Strategies)
ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-การกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic
Formulation)
4) การกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร (Formulates
Business Objectives)
ในส่วนการกาหนด Business Objectives ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
1. การทา Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ในการนามาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้
2. การระบุเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสของธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการระบุโอกาส (Opportunity)
ใน SWOT ขององค์ ก ร และได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งของเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว และน ามาเข้ า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง จนสามารถทาให้ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวลดลงด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจอีกครั้ง
3. การกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และได้ดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวครบถ้วน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ส่งผลในการที่สร้างความมั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
4. กระบวนการ/ดาเนินการทา Value Creation และ Value Enhancement มีความสอดคล้อง
กับกระบวนการกาหนดตาแหน่ งเชิงยุ ทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์องค์ กร
รวมถึงแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน KM เป็นต้น
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการทา Value Creation และ Value Enhancement เพื่อให้
เชื่อมโยงกับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ในการนามาบริหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายองค์กร (Business Objective) รวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีได้ทันกาล และนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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หลักเกณฑ์ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)
การระบุขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงระดับ หน่วยงานที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่องค์กร
กาหนดโดยต้องพิจารณาว่ามี ความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ทิศทาง และการดาเนินกิจการ
ขององค์กร (Risk Universe) การกาหนด/ประเมินกิจกรรมการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกิจกรรมของ
องค์กร การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีตในการพิจารณา การ
จัดลาดับความสาคัญ ในการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จนสามารถนาไปกาหนด แผนในการจัดการ/
ตอบสนองความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ และสัมพันธ์ตามสาเหตุที่ได้กาหนดใน
การจัดทาการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) รวมทั้งการพัฒนาเป็น Portfolio
View of Risk) เพื่อให้รู้จักองค์กรสามารถวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงได้ครบกระบวนการที่ดี ที่สามารถ
สร้างความมั่นใจการบรรลุเป้าหมายองค์กร
1) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Identifies Risk)
1. การระบุความเสี่ยงระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกาหนด โดย
ต้องพิจารณาว่ามีความเสี่ยงใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของหน่วยงาน โดยต้องมีการพิจารณา
ที่มาที่ครอบคลุ ม ทั้งจากปั จ จั ย ภายใน ปัจจัยภายนอก ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส าคัญขององค์ ก ร
จุดอ่อน ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่สาคัญของหน่วยงาน (Inherent Risk)
เพื่อกาหนด Risk Universe
2. กาหนดประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายประจาปีของหน่วยงาน และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปี
ก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน มีการประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผล
ตามทีก่ าหนด มีการสื่อสารปัจจัยเสี่ยงที่มีการระบุต่อ ผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ที่เกี่ยวข้อง
3. กระบวนการในการถ่ายทอดความเสี่ยงระดับหน่วยงานให้กับสายงานที่รับผิดชอบ และมีการ
ระบุความเสี่ยงในระดับสายงานที่รองรับความเสี่ยงหน่วยงานและยุทธศาสตร์หน่วยงาน และแผนงานของ
สายงาน
4. การดาเนินการระบุความเสี่ยงองค์กร ที่สอดคล้องกับกระบวนการและกิจกรรมควบคุมภายใน
กระบวนการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ประจาปีของหน่วยงาน
และสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้ากับปีที่ประเมินได้ชัดเจน
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการระบุความเสี่ยงระดับ หน่วยงาน และนาข้อมูลไปใช้เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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2) การกาหนดกิจกรรมการควบคุม (Selects and Develops Control Activities)
1. การกาหนดและพัฒ นากิจ กรรมการควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ ยงในแต่ล ะกิจกรรมของ
หน่วยงาน
2. มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประกอบการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงระดับ หน่วยงาน และทุกสายงาน มีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วนทุกสายงาน
3. ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงาน
ได้ครบถ้วนทุกสายงาน การประเมิน ประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่
กาหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
4. กิจกรรมการควบคุมที่กาหนด มีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากิจกรรม การควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/
แผนปฏิบัติการประจาปีที่เกี่ยวข้อง
5. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปีเพื่อให้ กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานจัดการความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
3) การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
1. การกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงทั้งในเชิงโอกาสและผลกระทบโดยแยกปัจจัย
เสี่ยง
2. การกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรง โดยการใช้ฐานข้อมูลในอดีต หรือการคาดการณ์
ในอนาคตเพื่อประกอบกับการกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้การกาหนดระดับความ
รุนแรง (โอกาสและผลกระทบ) ต้องสัมพันธ์กับขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk
Boundary) เพื่อจัดลาดับ ความเสี่ยง และกาหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังของทุก
ปั จ จั ย เสี่ ยงได้อย่างชัดเจน การดาเนิ น การประเมินระดับความรุนแรงรายปัจจัยเสี่ ยงได้ ครบถ้ว นตาม
กระบวนการทีก่ าหนด
3. มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงต่อผู้รับผิดชอบ (Risk
Owner) ที่เกี่ยวข้อง
4. การกาหนดระดับความรุนแรง มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรในการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาการกาหนดเกณฑ์วัดระดับ ความรุนแรง เพื่อกาหนดเป็น
ฐานข้อมูล
5. การรายงานผลระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ ยงรายไตรมาส เทียบกับเป้าหมายที่
คาดหวัง พร้อมวิเคราะห์ ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุ ถึง เป้าหมาย และมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการกาหนดเกณฑ์ประเมินระดับความ รุนแรง ทั้งในเชิงโอกาส และผลกระทบและนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ

- 26 4) การจัดลาดับความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
1. การกาหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การกาหนด
ระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่า) และการจัด ลาดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และการจัดทา
แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile)
2. การดาเนินการตามขั้นตอนที่สาคัญครบถ้วนและทุกขั้นตอนสามารถเป็นไปตามกระบวนการที่
กาหนด
3. การแสดงผลการจัดลาดับความเสี่ยง และรายงานผลรายไตรมาส
4. การบูรณาการกาหนดขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) การ
กาหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่า) กับเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
และค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
5. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ กาหนด (ความ
ครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) การประเมินประสิทธิผลของการกาหนด
ขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับได้ (Risk Boundary) และการจัดลาดับความเสี่ยง ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง การจัดทาแผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) และนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
5) การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ (Implements Risk Responses)
1. การกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation) ที่ระบุไว้
2. พิจ ารณาถึงวิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบ หรือลดโอกาสที่จะเกิ ด
รวมทั้งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือกในทุกความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ที่ผ่านการจัดลาดับความ
เสี่ยงในการกาหนดเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร และสรุปเป็นแผนงานจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยง
ระดับองค์กร
3. การกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมการควบคุม (ประสิทธิผลการควบคุม
ภายใน) ร่วมกับการพิจารณาเพื่อ กาหนด/คัดเลือก วิธีการจัดการความเสี่ยงในการคัดเลือกวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่ชัดเจน
4. การบู ร ณาการ การก าหนด/คั ด เลื อ กวิ ธี ก ารจั ด การต่ อ ความเสี่ ย ง (Mitigation) กั บ การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map) และกระบวนการอื่น เช่น การกาหนดกิจกรรม
การควบคุ ม แผนปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การออกแบบระบบงาน (Work System) และ
กระบวนการ (Work Process) ในการดาเนินงานขององค์กร เป็นต้น
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการกาหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยง (Mitigation)
และนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ

- 27 6) การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Develops Portfolio View) Risk Correlation Map
และการจัดทา Portfolio View of Risk
1. การกาหนดกระบวนการในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่ มี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดย Risk Correlation Map ขององค์กร ที่มีการกาหนดสาเหตุของ
ความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยง และสามารถกาหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยงการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของสาเหตุ และกระบวนการในการแสดงผลดังกล่าวผ่านแผนภาพ Risk
Correlation Map และนาไปกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง
2. การดาเนินการจัดทา Risk Correlation Map ของหน่วยงาน ได้ตามกระบวนการครบถ้วน
และดาเนินงานร่วมกันเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)
3. การกาหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ถึงภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk)
โดยผ่านการวิเคราะห์ถึงในช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในแต่ละปัจจัย
เสี่ยง กับช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ในระดับองค์กร และการจัดทา
แบบจาลองที่เหมาะสม/นาแบบจาลองดังกล่าวไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วง
เบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้
4. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับ Risk Owner ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรโดย Risk Correlation Map ของหน่วยงาน
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการกาหนดการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในหน่วยงานโดย Risk Correlation Map และการวิเคราะห์ถึง
ภาพรวมของความเสี่ ย ง (Portfolio View of Risk) ของหน่ ว ยงาน และน าข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ 4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Review & Revision)
การรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ส อดคล้ องพร้อมรายงานผลการดาเนินงานหน่ว ยงาน
เพื่อให้ ส ามารถวิเคราะห์ ป ระเด็น ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญ รวมทั้งการทบทวนและ
ปรับปรุงการ บริหารความเสี่ยงสม่าเสมอ และทาการปรับปรุงเมื่อจาเป็น
1) การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk and Performance)
1. การก าหนดกระบวนการในการทบทวนและปรั บ ปรุ ง ผลความเสี่ ย ง สม่ าเสมอตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
2. การบริ ห ารและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยการติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานตามตามกิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งในเชิงของ
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องค์กร (Performance) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ จากการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ
3. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ กาหนด (ความ
ครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
4. การทบทวนและปรับปรุงผลความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง มีความ
เชื่อมโยงกับ กระบวนการปรับ เปลี่ย นแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร วิสัยทัศน์และตัวชี้วัดที่สาคัญ และกระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัดที่สาคัญขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการ แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง และนาข้อมูล
ไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2) การกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement
in Enterprise Risk Management)
1. การก าหนดขั้ น ตอนในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร ทั้ ง ในเชิ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กร รวมทั้งศักยภาพบุคลากร
ในด้านการบริหารความเสี่ยง
2. การดาเนิ น งานปรั บ ปรุ งและพัฒ นากระบวนการบริห ารความเสี่ ยงองค์กร ตามขั้นตอนที่
กาหนดได้ครบทุกขั้นตอน
3. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่ กาหนด (ความ
ครบถ้วนของปัจจัย , กระบวนการ , ผลผลิต , ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)
4. การทบทวนกระบวนการของการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ ย งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นแผนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร
วิสัยทัศน์ และตัวชี้วัดที่สาคัญ และกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานตาม แผนงานและตัวชี้วัดที่สาคัญ
ขององค์กร
5. มีการประเมินประสิทธิผลของการกาหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและนาข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการฯ
3) การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ (Assesses Substantial Change)
ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หัวข้อย่อย-กระบวนการติดตาม ผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติ
การ และปรับเปลี่ยนแผนงาน (Monitoring & Review)
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หลักเกณฑ์ 5 ข้อมูลสารสนเทศการสื่อสารและการรายงานผล (Information
Communication & Reporting)
เกณฑ์การประเมินผลมีประเด็นของการพิจารณาเพิ่มเติมจาก 3 องค์ประกอบย่อยข้างต้น รวมใน
ส่วนของการรายงานความเสี่ยง ในส่วนของการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งการประเมิน
เป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง (Control Self Assessment)
1) การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Communicates Risk Information)
1. การกาหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงรวมทั้งกระบวนการสารวจระดับการรับรู้
ความตระหนักและทัศนคติของพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และผู้บริหาร
เกิดขึ้นจริง
3. การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในฯ มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่ กาหนด และ
ดีกว่าปีที่ผ่านมา
4. การทบทวนและปรั บ ปรุ งช่องทางในการสื่ อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพั ฒ นา
บุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
5. การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ ประสิทธิผลตามที่กาหนด (ความ
ครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่ แล้วเสร็จ)

2) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน วัฒนธรรม
และผลการดาเนินงาน (Reports on Risk, Internal Control, Culture, and
Performance)
1. มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan)
และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ที่กาหนด ครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงานคณะ
กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และนาส่งรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ ได้ครบถ้วนและ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
2. แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่ กาหนด
โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส
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สารสนเทศ/ระบบดิจิทัลของหน่วยงานในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบครบถ้วน และรายงานผลได้ครบทุกไตร
มาส โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับความคืบหน้าของการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่
เกี่ยวข้อง และรายงานผลพร้อมการรายงานผลการดาเนินงานขององค์กร (Performance) และเชื่อมโยง
กับการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ส นับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ ยง และ ระบบเตือ นภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS)
5. มีการทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

3) ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง (Leverages Information and
Technology)
1. การกาหนดกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สนับสนุนกระบวนการบริหาร ความ
เสี่ ย ง และกระบวนการพัฒ นาระบบเตือนภัยล่ว งหน้า (Early Warning System: EWS) ที่เชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหน่วยงาน
2. ดาเนินการพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการรายงาน
และวิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้ง กระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และใช้งานระบบได้จริงรวมทั้งข้อมูลมี
ความทันกาล
3. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การรายงานและ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้งกระบวนการ บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และใช้งานระบบได้จริง รวมทั้งข้อมูลมีความทัน
กาล และมีการสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานระบบได้อย่างครบถ้วน
4. การพัฒนากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน และ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และระบบ Early Warning System รวมทั้ง กระบวนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)
5. มีการประเมิน ประสิ ทธิผ ลของ การกาหนดกระบวนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และนาข้อมูลไปใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
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นิยามของการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การใช้คาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกันและใช้ร่วมกัน หน่วยงานจึง
กาหนดคานิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ :
1) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
และท าไม ทั้ ง นี้ ส าเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ ระบุ ค วรเป็น สาเหตุ ที่ แ ท้จ ริง เพื่ อ จะได้ วิ เ คราะห์ แ ละก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก
1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ระบบการ
ทางาน ฯลฯ
3) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) หมายถึ ง กระบวนการบริ ห ารจั ด การ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการกาหนดระดับความเสี่ยง
จะพิจารณาจากผลกระทบ (Impact/Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Frequency)
5) ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความ
เบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่ยอมให้ผลการ
ดาเนินงานเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่ กาหนดโดยจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการกาหนด Risk Tolerance
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555: 133)
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ความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่
ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว
7) แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) หรือ (Risk Profile) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของ
ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทน
ระดับ ความรุ น แรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้ เห็ นภาพรวมในการกระจายตัว ของปัจ จัย เสี่ ย งของ
องค์การ และแสดงให้ เห็ น ถึง ขอบเขตของความรุนแรงที่อ งค์ การยอมรับ ได้ (Risk Boundary) เพื่อให้
องค์การได้กาหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่
ในระดับดังกล่าว
8) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง ฝ่าย/สานักงาน/ศูนย์/กอง/บุคคลหรือ กลุ่ม
บุคคล ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงและ
จัดทาแผนจัดการความเสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆเพื่อลด
หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
9) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) หมายถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ ยง
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ)
10) GRC : Corporate Governance - Risk management - Compliance หมายถึง การ
กากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Corporate Governance, Risk
Management & Compliance: GRC) คื อ การจั ด ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ แ ละคุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
(People) ขั้นตอนการทางานที่โปร่งใส และมีการควบคุมภายในที่ดี (Process) การบริหารจัดการข้อมูลให้
ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อ
ช่วยให้องค์กรมีการกากับดูแล กิจการที่ดี มีการบริหารความความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมเหตุสมผล
11) ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม (Inherent Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยที่ผู้บริหารยังไม่ได้ดาเนินการใดๆ เพื่อลดผลกระทบ หรือโอกาส
เกิดของความเสี่ยงนั้น การประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุมจะทาให้ผู้บริหารสามารถประมาณการ
ทรัพยากรที่ต้องใช้และระดับการควบคุมที่ต้องมีในการจัดการความเสี่ยง
12) ความเสี่ยงหลังการควบคุม (Residual Risk) หมายถึง ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังจากที่
ได้พิจารณาถึงการควบคุมต่างๆ ที่ผู้บริหารกาหนดให้มีในปัจจุบัน การประเมินระดับความเสี่ยงหลังการ
ควบคุม ทาให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
เพียงพอหรือไม่ หรือมีการควบคุมเกินความจาเป็น หากระดับความเสี่ยงหลังการควบคุมอยู่ในระดับที่สูง
เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ ผู้บริหารจะต้องกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงและดาเนินการตามแผน
ดังกล่าว
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ทาให้หน่วยงานมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น อัตราความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ หรืออัตราการร้องเรียน
จากหน่วยรับตรวจที่อาจส่งผลต่อการสุ่มเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นต้น
14) ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ใหม่ (Emerging Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ดใหม่ เป็ น ความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความเสี่ยงประเภทนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ยากที่จะระบุได้ มีความถี่ของ
การเกิดต่าแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะถูกระบุขึ้นมาจาก
การคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจากหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ ความเสี่ยงที่จะเกิดใหม่นี้มักจะเป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ บางครั้งผลกระทบของความเสี่ยงประเภทนี้อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากนาโนเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ เป็นต้น
15) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (Resources Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อม
หรือขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศ
ด้านอาคารสถานที่
16) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
วางแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการนาไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจั ยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒ นาและการ
บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
17) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย/กฎระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ (Compliance Risk)
หมายถึง ความเสี่ ย งที่เกิดจากการไม่ส ามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ หรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่
กาหนด และอาจมีผ ลต่อการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
18) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการทางานตามปกติทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงานระบบประกันคุณภาพว่ามีการดาเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบที่ดีเพียงใด ถ้าไม่ดีพอองค์การต้องหาวิธีการในการจัดการไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
มิฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ
19) ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากรและความเสี่ ย งด้ า นธรรมาภิ บ าล ( Human and Good
Governance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
การสรรหาบุคลากรการบรรจุแต่งตั้ง การฝึกอบรม การโยกย้ายและไม่ได้จัดทาข้อกาหนดด้านจริยธรรมไว้
อย่างชัดเจนในด้านต่าง ๆ
20) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (External Environment Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจส่งผลกระทบทาให้องค์การไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี 10 ประการ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วส่วนราชการต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น (กรมอนามัย, 2558: 2-3)
• ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วม
• ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
• ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
• ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขี้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. ประสิทธิผล (Effectiveness)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. การมีส่วนร่วม (Participation)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. นิติธรรม (Rule of Law)
8. การกระจายอานาจ (Decentralization)
9. ความเสมอภาค (Equity)
10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

ภาพที่ 9 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี 10 ประการ
ที่มา: https://www.prokfa.go.th/

- 35 1. หลักประสิทธิ ผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสั ยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ มีการวาง เป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศรวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
• การบรรลุ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของแผนปฎิ บั ติ ร าชการตามที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณมา
ดาเนินการ
• ผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนปฎิบัติราชการสามารถเทียบเคียงได้กับหน่วยงานที่มี
ภารกิจคล้ายคลึงกัน
• มีผลการปฎิบัติงานในระดับชั้นนาขององค์กร
• มีการปฏิบัติราชการที่มีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
• มีกระบวนการปฎิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
• มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิด
ผลิ ต ภาพ คุ้ ม ค่ า การลงทุ น และบั ง เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย
และไม่มีความจาเป็น
• มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้หน่วยงานประหยัดต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)
• มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้หน่วยงานประหยัดแรงงาน
• มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้หน่วยงานประหยัดระยะเวลา
• มีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
• สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
• สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจต่อผู้รับบริการ
• สามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ด้วยความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

- 36 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคาถาม และ
ชี้แจงได้เมื่ อ มี ข้ อสงสั ย รวมทั้งต้องมี การจั ดวางระบบการรายงานความก้ าวหน้ าและผลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
• มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน ต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
• ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
• มีการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความฃื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา
รวมทั้งต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
• มีกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
• ให้ประชาคมในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้ อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี
• ประชาคมในหน่วยงานสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ
• ประชาคมในหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง เปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่สาคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
• ได้เข้าร่ ว มในการรั บ รู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่ว มแสดงทั ศนะ ร่ว มเสนอปัญหา หรือ
ประเด็นทีส่ าคัญที่เกี่ยวข้อง
• ได้ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
• ได้ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอานาจ และ
กระจายความรั บ ผิ ดชอบในการตัดสิ นใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่ าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนอื่นๆ ใน
สังคม
• มีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจให้แก่หน่วยงานย่อยในสังกัด
เพื่อดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร
• มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และดาเนินการให้แก่บุคลากร โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• มีการปรับปรุงระบบการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของหน่วยงาน

- 37 8. หลักนิติ ธ รรม (Rule of Law) : ต้องใช้ อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ
• สามารถใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็น
ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/
หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงโอกาสความทัดเทียม
กันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
• สามารถปฏิบัติและให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาเนิด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ สถานะของบุ ค คล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
• มีกระบวนการ หรือสามารถหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึง่
เป็นข้อตกลงที่เกิดจากการกระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ (โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์)

คู่มือการบริหารความเสี่ยง
ที่มาและความสาคัญ
มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐไว้ในกฎหมายอย่างน้อย
3 ฉบับ ได้แก่ 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐ พ.ศ. 2561 2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และ 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในหมวด 4 มาตรา 79 มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ในดังนี้
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด

ภาพที่ 10 ข้อกาหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561

- 39 2. มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2562
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ.2562 เป็นกฎเกณฑ์ที่ประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2562 และเริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563
ข้อความตอนหนึ่งในบทนาของมาตรฐานฯ ได้กล่าวถึงความสาคัญของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงไว้ดังนี้
...การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
อีกทั้งยังได้มีการระบุแนวทางการจัดทามาตรฐานฯ ไว้ดังนี้
...มีการประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน...

ภาพที่ 11 บทนาในมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2562

- 40 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 ได้ระบุถึง
ความสาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้
...การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 12 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าการตรวจสอบภายในด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแล ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
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มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2562
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ.2562 ซึง่ ประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2562 และเริ่มบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2563
มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ หรืออาจเรียกตามเลขที่หนังสือเวียนที่
ออก เรียกว่า “ว 23” ประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการประกาศใช้ภายหลังจากมาตรฐานการ
ควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ หรือเรียกว่า “ว 105” ที่มีการประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2561

ภาพที่ 13 ลาดับการประกาศใช้ มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ และมาตรฐานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ

- 42 มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ มีเนื้อหา
สาระดังนี้
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินงานไห้บรรลุวัตถุ ประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กาหนดจานวน 9 ข้อดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม
2.2 ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การกาหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
2.3 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงที่
เหมาะสม รวมถึงมีการสื่ อสารการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดาเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการ
สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2.7 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริห ารจัดการความเสี่ ยงและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
2.8 หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.9 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่มา: มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) (หน้า 127)

- 43 จากมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ 9 ข้อข้างต้น สามารถสรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้

ภาพที่ 14 สรุปสาระสาคัญ 9 ข้อ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
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แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
ในการพิจารณาว่าการควบคุมภายในที่ปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่
หรือต้องออกแบบมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกมากเพียงใด หน่วยงานต้องพิจารณาร่วมกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กล่าวคือ มาตรการในการควบคุมดังกล่าว เมื่อนาไปปฏิบัติ
แล้ว ควรจะลดความเสี่ยงลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภาพที่ 15 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
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คานิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้ให้คานิยามของความเสี่ยงไว้ดังนี้
“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ที่มา: มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) (ภาพที่ 67 หน้า 135)

จากคานิยามคาว่าความเสี่ยงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ามี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
2. เป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ตามมาตรฐานฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ให้คานิยามคาว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้
“การบริ หารจั ด การความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริห ารจัดการเหตุการณ์ ที่ อ าจ
เกิ ด ขึ้ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ สามารถด าเนิ น งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
ที่มา: มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) (ภาพที่ 64 หน้า 132)

จากคานิยามคาว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ภาพที่ 16 การสื่อสารด้วยภาพของคาว่าความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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มุมมอง Looking Forward
มุมมองในการมองความเสี่ยงควรใช้ มุมมองไปข้างหน้า (Looking Forward) คือการมอง
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในวันหน้า

ภาพที่ 17 มุมมองในการมองความเสี่ยง (Looking Forward)
ขอนาเสนอตัวอย่างข้อแตกต่างระหว่างปัญหาและความเสี่ยง ด้วยมุมมอง Looking Forward
ตารางที่ 1 ตัวอย่างความแตกต่างระหว่างปัญหา และความเสี่ยง
ปัญหา
ความเสี่ยง
1. ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา ยัง หลักสูตรไม่ได้การรับรอง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาลดลง
ปิดหลักสูตร
3. เขียนโครงร่างวิจัยไม่ถูกต้อง
งานวิจัยไม่มีคุณภาพ / ไม่ได้รับการตีพิมพ์
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ประเภทความเสี่ยง
จากคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555:
45-46) ได้ระบุว่า กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ และเกณฑ์ประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงการคลัง ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยง
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3. ความเสี่ยงด้าน
การเงิน และ 4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการสู ญเสี ย
ทางการเงิน หรือศักยภาพในการแข่งขัน อันเนื่องมาจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม
ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เช่น
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
- ไม่สามารถเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
- การเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk : OR) คือ ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานขององค์กร อันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบ
หรือกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น
- ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ
- การก่อการร้าย อุทกภัย วินาศภัย ฯลฯ
- การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตัว
แปรทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องทางการเงิน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
(Commodity) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน ตัวอย่างความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น
- ความเสี่ยงด้านเครดิต
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
4. ความเสี่ ย งด้ า นกฎระเบี ย บ/ข้ อ บั ง คั บ (Compliance Risk : CR) หรื ออาจใช้ ค าว่ า
Regulatory Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ หรือการ
ควบคุมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานขององค์กร ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ/ข้อบังคับ เช่น
- การทุจริต
- การถูกฟ้องร้อง ร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
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แนวคิดการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ในปี พ .ศ. 2535 คณะกรรมการชุ ด หนึ่ ง เรี ย กว่ า COSO ย่ อ มากจาก The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ
5 สถาบัน ในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่
1. สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified
Public Accountants หรือ AICPA)
2. สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรือ IIA)
3. สมาคมผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives Institute หรือ FEI)
4. สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association หรือ AAA)
5. สมาคมนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
COSO ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาแนวคิดของการควบคุมภายใน
ในปี ค.ศ. 2004 COSO ได้มีการนาเสนอแนวคิดเรื่อง กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(Enterprise Risk Management-Integrated Framework : ERM) หรือเรียกว่า COSO : ERM
COSO : ERM ได้ขยายขอบเขตการควบคุมภายในให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม หลังจากในปี ค.ศ.
1992 COSO เคยเสนอกรอบการควบคุ มภายใน (Internal Control – An Integrated Framework)
หรือเรียกย่อว่า COSO : IC
COSO : ERM Model มีองค์ประกอบคือ 4 : 8 : 4 คือ 4 วัตถุประสงค์ 8 องค์ประกอบ 4 ระดับ
ดังภาพที่ 18 ด้านล่างนี้ ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวไปลาดับถัดไป

ภาพที่ 18 COSO ERM Model
ที่มา: https://www.coso.org/
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วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
COSO ERM Model ได้กาหนดการบริหารความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ 4 ด้าน หรือเรียกว่า
4 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. วัตถุประสงค์การดาเนินงาน 3. วัตถุประสงค์การ
รายงาน และ 4. วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (จันทนา สาขากร และคณะ, 2557)

ภาพที่ 19 COSO ERM Model - 4 Objectives
ที่มา: https://www.coso.org/

1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic : S) เป็นวัตถุประสงค์ระดับสูง และสัมพันธ์กับการ
สนับสนุนพันธกิจขององค์กร
2. วัตถุประสงค์การดาเนินงาน (Operation : O) เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค้า
3. วัตถุประสงค์การรายงาน (Reporting : R) เป็นวัตถุประสงค์เพื่อความเชื่อถือได้ของรายงาน
4. วัตถุประสงค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้องค์กร
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เมื่อเปรียบเทีบบวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (COSO : IC และ
COSO : ERM) จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างกัน 2 ประการ คือ
1. COSO : ERM มีวัตถุประสงค์เพิ่มจาก COSO : IC คือ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. COSO : IC มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารรายงานทางการเงิ น (Financial) ต่ อ มา COSO : ERM มี
วัตถุประสงค์การรายงาน (Reporting : R) โดยได้ขยายกว้างกว่า ไม่เน้นแต่เฉพาะการรายงานทางการเงิน
เท่านั้น แต่ให้ครอบคลุมถึงความเชื่อถือได้ของรายงานทุกประเภท
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องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม การ
บริ ห ารความเสี่ ย งและเป็ น หลั กปฏิบั ติที่เป็นสากลคื อ กรอบการบริห ารความเสี่ ยงส าหรับองค์กรของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) หรือ COSO-ERM ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ภาพที่ 20 COSO ERM Model - 8 Components
ที่มา: https://www.coso.org/

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นองค์ประกอบที่
ส าคั ญ ในการก าหนดกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง และเป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ ทางของ
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์การ การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในองค์การจะสะท้อนการ
ดาเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์การ
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ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
 ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก ารยอมรั บได้
เพื่อวางเป้ าหมายในการบริห ารความเสี่ยงขององค์การได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ค วรครอบคลุ ม วัต ถุ ป ระสงค์ ด้ านกลยุ ท ธ์ (Strategic Objectives) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Operations Objectives) วั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการรายงาน ( Reporting Objectives)
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)

ภาพที่ 21 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์/พันธกิจกับวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555: 33)
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การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์การไม่
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ห รื อเป้ าหมาย โดยความเสี่ ยงแบ่ ง ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกลยุ ท ธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial
Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4) การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลาดับ ความสาคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่
จะเกิ ด (Likelihood) ซึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ ระยะเวลาที่ น ามาพิ จ ารณา ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ค วามชั ด เจนในการ
ก าหนดระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณา ไม่ ค วรละเลยความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในระยะยาว และ
ผลกระทบ (Impact) เป็ น การพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบทั้ ง ทางด้ า นการเงิ น เช่ น การลดลงของรายได้
และด้ า นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น เช่ น ด้ า นกลยุ ท ธ์ การด าเนิ น งานที่ ไ ม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร หรื อ
ด้านทรัพยากรบุคคล การลาออกพนักงาน การสูญเสียพนักงานในตาแหน่งที่สาคัญ เป็นต้น
5) การตอบสนองความเสี่ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดาเนินการหลังจากที่องค์การสามารถระบุ
ความเสี่ยงขององค์การและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนาความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อลด
โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย งและลดระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ อ งค์ ก าร
ยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน
การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ประการ ได้แก่ การยอมรับ (Accept) การลด (Reduce)
การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid/Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) ผู้บริหารอาจทาการ
พิจารณาปัจจัยในการกาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงโดยการประเมินผลกระทบและโอกาสเกิดจาก
การดาาเนิ น การตามกลยุ ทธ์การจั ด การความเสี่ ยง หรือการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของการ
ดาเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จ
ในการจัดการความเสี่ยง
6) กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกาหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ อีกทั้งป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่องค์การยอมรับได้
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การควบคุ ม แบบค้ น หา (Detective Control) การควบคุ ม แบบแก้ ไ ข (Corrective Control) และ
การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control)
7) สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information & Communication) องค์ ก ารจะต้ อ งมี ร ะบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปพิจารณาดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกาหนด
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
มี ค วามหมายและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การใช้ ง าน ซึ่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศหมายรวมถึ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น
และการดาเนินงานในด้านอื่นๆ โดยเป็นข้อมูลทั้งจากแหล่งภายใน และภายนอกองค์การ
 การสื่อสาร เป็นการสื่อสารข้อมูลที่จัดทาไว้แล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรจะได้รับ หรือมีไว้พร้อมสาหรับผู้
ที่ควรใช้สารสนเทศนั้น เพื่อให้ผู้ที่ได้รับใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจด้านต่างๆ และ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ โดยระบบการสื่อสารต้อง
ประกอบด้วยการสื่อสารภายในองค์การและระบบการสื่อสารภายนอกองค์การ ทั้ งนี้ องค์กรจะต้องมีการ
สื่อสารเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
สื่อสาร เป็นระยะๆ เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
8) การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นกิจกรรมที่ใช้ติดตามและสอบทานแผนบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม หรือควรปรับเปลี่ยน โดยกาหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตาม และความถี่ในการสอบทาน และควรกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้าอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ความเสี่ยงและการจัดการต่อความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการต่อ
ความเสี่ยงที่เคยมีประสิทธิผล อาจเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผล
น้อยลง หรือไม่ควรดาเนินการต่อไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์หรือกระบวนการต่างๆ
ดังนั้น ผู้บริหารควรประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิผลเสมอ
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ระดับหน่วยงานในองค์กร
ระดับหน่วยงานในองค์กร (Entity’s Units) แบ่งออกได้ 4 ระดับ
1. ระดับทั่วทั้งองค์กร (Entity – Level : EL)
2. ระดับส่วนงาน (Division : D)
3. ระดับหน่วยงาน (Business Unit : BU)
4. ระดับหน่วยงานย่อย (Subsidiary : S)

ภาพที่ 22 COSO ERM Model - 4 Entity Unit
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดาเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)
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กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management, ERM) จึงได้ถูกนาเสนอโดย
COSO ในปี ค.ศ.2004 หลั ง จากเหตุ นั้ น ในชื่ อ ของ COSO-ERM Integrated Framework-2004 ซึ่ ง
องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่
กากับดูแลกิจการประเภทต่างๆ ในประเทศด้วย
กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM นี้ได้ถูกใช้มามากกว่า 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2004) ท่ามกลาง
การใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ และสภาพแวดล้ อ มทั้ ง ในระดั บ มหภาค และระดั บ องค์ ก รที่
เปลี่ยนแปลงไป โดย COSO ได้ดาเนินการทบทวนปรับปรุงใหม่จนแล้วเสร็จ เผยแพร่ในเดือนมิถุนายน ปี
2017 ที่ ผ่ า นมา และใช้ ชื่ อ กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งใหม่ นี้ ว่ า Enterprise Risk ManagementIntegrating with Strategy and Performance หรื อ เรี ย กว่ า COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk
Management-Integrating with Strategy and Performance)
การจัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็น 5 องค์ประกอบคือ
1. การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)
3. เป้าหมายผลการดาเนินงาน (Performance)
4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision) และ
5. สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)

ภาพที่ 23 กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017 (1)
ที่มา: The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO, 2017)

- 56 การจั ด กลุ่ ม องค์ ป ระกอบของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร ให้ มี น้ อ ยลงจากเดิ ม
8 องค์ประกอบเหลือเพียง 5 องค์ประกอบ แต่เพิ่มประเด็นหลักการในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจนมากขึ้น
รวม 20 หลักการ

ภาพที่ 24 องค์ประกอบ COSO ERM 2017
ที่มา: The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO, 2017)

องค์ประกอบสาคัญของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 แบ่งออกเป็น 5
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีความเกี่ยวเนื่องและมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อให้เกิดการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ (ภณิดา วรทวีธารง, 2561: 12-16)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and
Culture)
การกากับ ดูแลกิจ การและวัฒ นธรรมองค์ กรเป็น พื้นฐานในการบริห ารความเสี่ ย ง
เนื่องจากการกากับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่ใช้ในการกาหนดแนวทางขององค์กรเกี่ยวกับการให้ความสาคัญและ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารความเสี่ ย งวั ฒ นธรรมองค์ ก รจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า นิ ย ม ทางจริ ย ธรรม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ
ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 5 หลักการดังนี้
หลักการที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ รวมถึงกากับ
ดูแลกิจการ เช่น คณะกรรมการควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควร
มีความอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
หลักการที่ 2 จัดตั้งโครงสร้างการดาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้างการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ

- 57 หลักการที่ 3 ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
องค์กรควรระบุ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งแสดงถึงวัฒ นธรรมองค์กรที่ต้องการ
คณะกรรมการบริ หารและฝ่ายบริห ารเป็นผู้ กาหนดวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมและสาหรับบุคลากร
ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ปัจจัย
ภายในที่สาคัญ ได้แก่ ระดับการใช้วิจารณญาณ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของพนักงาน การสื่อสาร
ระหว่างพนักงาน และผู้จัดการ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อกาหนดด้านกฎหมาย ความคาดหวังของลูกค้า
และ องค์ประกอบอื่นๆ
หลักการที่ 4 แสดงความมุ่งมั่น ในค่า นิยมหลั ก (Demonstrates Commitment to Core
Values)
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น
ยึดถือการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด การกาหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม
หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and
Retains Capable Individuals)
องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับ กลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความสี่ยงการส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเหมาะสมสาหรับตาแหน่งงานในทุกระดับ

องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and ObjectiveSetting)
การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ผ่าน
กระบวนการกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยองค์กรควรกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้
สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์ นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจะเป็นสิ่งที่กาหนดแนวทางปฏิบัติตาม
กลยุ ทธ์ ร วมถึ ง การด าเนิ น งานทั่ว ไปและปัจ จัย ที่ อ งค์ กรให้ ความส าคั ญ โดยจะเป็ น พื้นฐานในการระบุ
ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 4 หลักการดังนี้
หลักการที่ 6 วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)
องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากบริบททางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ
ระดับ ความเสี่ ย งในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจบริบททางธุรกิจ การคานึงถึงสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 58 หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างดารงไว้ และส่งเสริมความตระหนัก
ถึงค่านิยมความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่มีการกาหนดรูปแบบตายตัว หรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร
ผู้บริหารเป็นผู้เลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริบททางธุรกิจที่ต่างกันในแต่ละองค์กร
หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies)
องค์กรควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปร
ไฟล์ความเสี่ยงขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุน
พันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับค่านิยมหลักและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
หลักการที่ 9 กาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives)
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในระดับ
ต่างๆ ตลอดจนความสอดคล้องและการสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การกาหนดค่าความเบี่ยงเบน
ของความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

องค์ประกอบที่ 3 ผลการดาเนินงาน (Performance)
เริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่ งผลต่อความสามารถในการบรรลุ
กลยุทธ์และวัตถุป ระสงค์ทางธุร กิจโดยจัด ลาดับ ความส าคัญ ของความเสี่ยงตามโอกาสในการเกิดและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่ องค์กร
อาจเผชิญในการบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับองค์กรซึ่ง ประกอบด้วยกรอบ
แนวทางปฏิบัติ 5 หลักการดังนี้
หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)
องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความ
เสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์ความเสี่ยงเพื่อนาไปจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป
หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk)
องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้น
มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
หลักการที่ 12 จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
องค์ ก รควรค านวณระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk Exposure) และการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของความเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น การ
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ความสาคัญและใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน
หลักการที่ 13 ดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
องค์กรควรระบุและคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง เช่น การยอมรับความ
เสี่ยง การลด การโอน หรือการหลีกเลี่ยง โดยศึกษาผลดีผลเสียความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละ
ทางเลือก
หลักการที่ 14 พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View)
องค์กรควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่
นิยมใช้แสดงความเสี่ยงมีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix

องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
องค์ ก รควรพิ จ ารณากระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอยู่ เ ป็ น ระยะ โดยทบทวน
ความสามารถและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับองค์กรได้ แม้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 3
หลักการดังนี้
หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Assesses Substantial Change)
องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สาคัญ
หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและผลการดาเนินงาน (Reviews Risk and Performance)
องค์กรควรทบทวนผลการดาเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่
หลักการที่ 17 มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in
Enterprise Risk Management)
องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่าเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลา
การเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร หลังการประเมิน ผลการดาเนินงาน หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยง
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องค์ประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information,
Communication, and Reporting)
การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลที่ จาเป็น
จากทั่วทั้งองค์กร โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและแหล่งภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหารและพนักงานขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กร
โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์กับ
การบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์กรจึงรายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินการ
ได้ ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวทางปฏิบัติ 3 หลักการดังนี้
หลักการที่ 18 ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems)
องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจ
ใช้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ
สิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนาไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
หลักการที่ 19 สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
องค์กรควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ
ข้ อ มู ล การสื่ อ สารทั้ ง ระดั บ บนลงล่ า ง (Top-down Approach) และระดั บ ล่ า งขึ้ น บน (Bottom-up
Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร
หลักการที่ 20 รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดาเนินงาน (Reports on Risk,
Culture, and Performance)
องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินงานในทุกระดับ
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร แม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือบุคคลใดแล้วก็
ตาม ผู้บริหารยังต้องมีหน้าที่กากับดูแลด้วย
ความแตกต่างระหว่าง COSO ERM 2004 กับ COSO ERM 2017
COSO ERM 2004 เป็นหลักการบริหารความเสี่ยงที่เน้นการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
ความเสี่ยงทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Objectives) และสาหรับหน่วยงานทุกระดับ
(Enterprise-Wide) ทั่วทั้งองค์กร
COSO ERM 2017 เป็นหลักการบริหารความเสี่ยงที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความ
เสี่ยงกับการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
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ภาพที่ 25 กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017
ที่มา: ทาความรู้จักกับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ตามกรอบ COSO ERM 2017. (ชยาภา ชยาวิวฒ
ั นาวงศ์, 2561: 4)
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยการกาหนดนโยบายหรือ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร และดาเนินกระบวนการด้วยกลไกการ
บริหารความเสี่ยงที่กาหนดขึ้นในองค์กร ร่วมกับกลไกการตรวจสอบหรือการควบคุมภายในจนสามารถ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ และนาไปสู่การปรับปรุงกลไกกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป ตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (2555: 26) ได้มีการระบุไว้ว่า ขั้นตอนดาเนินการ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
2. การระบุความความเสี่ยง (Risk Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control)
5. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)
6. การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring)

ภาพที่ 26 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (1)
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2555: 26)
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1. การกาหนดวัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรนั้น เป็นขั้นตอนแรกสาหรับกระบวนการบริห าร
ความเสี่ยง ในการกาหนดวัตถุประสงค์ควรจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ รวมทั้งควรมีการสื่อสารให้แก่ทุกหน่วยงาน
รับทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective Setting) เป็ น การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงาน
โดยรวม รวมถึงกระบวนการหลักต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้แก่
1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยง
และสนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยหน่วยงานกาาหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพื่อแสวงหาทางเลือกหรือ
วิธีการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นหมายถึง มีเป้าหมายและแผนงาน
2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของ
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า
3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการจัดทา
รายงาน ทั้ ง รายงานทางการเงิ น (Financial reporting) และรายงานที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการเงิ น (Nonfinancial reporting) ซึ่ ง น าเสนอต่ อ ผู้ ใ ช้ ทั้ ง ภายในและภายนอกให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ โดยมุ่ ง เน้ น
ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลา เพื่อสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้นความถูกต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรั ฐวิส าหกิจ กระทรวงการคลัง (2555: 33) ระบุการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรเป็นไปตาม
หลักการที่เรียกว่า “SMART” ประกอบด้วย
 Specific (มีความชัดเจน) วัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจนและกาหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์
ที่ต้องการที่ทุกคน สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
 Measurable (สามารถวัดได้) วัตถุประสงค์ควรสามารถวัดผลได้ ควรมีการระบุหลักเกณฑ์และ
ข้อมูลที่ต้องการใช้ในการวัดผล ในกรณีที่ไม่สามารถวัดผลได้ ผู้บริหารควรเพิ่มความระมัดระวังในการ
พิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ด้วย
 Achievable (สามารถบรรลุ ผ ลได้ ) มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะสามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ไ ด้
จริง ภายใต้เงื่อนไขการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 Relevant (มีความเกี่ยวข้อง) มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดาเนินงานของ
องค์การ
 Timeliness (มีกาหนดเวลา) ควรมีกาหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลให้ชัดเจน

- 64 ดังนั้น สานักงานตรวจสอบภายใน จึงได้ใช้ การกาหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART” เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้การบริห ารงานและการดาเนินงานของ
สานักงานตรวจสอบภายในให้ มีความสอดคล้องกันทั้งหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยในการ
กาหนดวัตถุประสงค์จะทาการแบ่งวัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ 1.ระดับส่วนงาน และ 2.ระดับกิจกรรม
1. ระดับส่วนงาน
การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วน (Division Objectives) เป็นการนาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
จากแผนปฏิบัติงานประจาปีมาวิเคราะห์ความเสี่ยง อันที่จะทาให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
2. ระดับกิจกรรม
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ กิ จ กรรม (Activity-Level Objectives) เป็ น การก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามพันธกิจของแต่ละกลุ่มภารกิจ เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะทา
ให้พันธกิจของกลุ่มภารกิจ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ การที่องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ ควรดาเนินงานภายใต้ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อทาให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่าการดาเนินงานขององค์การอยู่ภายใน
เกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภท ปัจจัยความเสี่ยง และระดับของความ
เสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร
ความเบี่ยงเบน (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากประเภทปัจจัยความเสี่ ยง
และระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ตามคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555:
35) กาหนดไว้ว่า แผนบริหารความเสี่ยงควรปรากฏในแผนปฏิบัติงานประจาปี และเป้าหมายในแผน
บริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจาปี
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2. การระบุความความเสี่ยง
การระบุความความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นขั้นตอนการค้นหา
ความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์การตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยง
ที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่
ปั จ จั ย ภายในหน่ ว ยงาน : วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารนโยบายและกลยุ ท ธ์ การด าเนิ น งาน
กระบวนการท างาน ประสบการณ์ ก ารท างาน โครงสร้ า งองค์ ก รและระบบการบริ ห ารงาน การเงิ น
วัฒนธรรมของ องค์การสภาพทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภายในองค์กร เป็นต้น
ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน : นโยบายของรัฐบาล นโยบายมหาวิทยาลัย สภาวะเศรษฐกิจ การ
ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบภายนอกองคกรเหตุการณ์ธรรมชาติ สภาพสังคม และ
การเมืองเป็นต้น
การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการมองปัจจัยเสี่ยง
ไม่จ าเป็ น ต้องมาก แต่ต้องมีเรื่ องการบริห ารและการควบคุมในการรองรับปัญหาที่ดี พอ ทั้งนี้ การจัด
ประเภทความเสี่ยงองค์กร จะแบ่งประเภทตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์การ ได้แก่
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่องค์การไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอันเนื่องมาจากขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการดาเนินงานภายใน
องค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการทางาน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการทุจริตภายในองค์การ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านการเงินต่อ
องค์กร
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่
กากับดูแลองค์การ
การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาได้จากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสารวจใน
ปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่ อระบุความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ขององค์การ และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อระบุความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นนา
ข้อมูล ที่ได้ทั้ งจากผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากร รวบรวมเป็นรายการความเสี่ ย งองค์ กร (Risk register) และ
ประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในขั้นตอนต่อไป

- 66 ดังนั้นในการระบุความเสี่ยงผู้ประเมินควรทาความเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ที่ชัดเจนของงานแต่ละงาน และเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่จะทาให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานที่วางไว้ รวมถึงการทาความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างรอบคอบชัดเจน
ในการระบุ ความเสี่ ย ง ให้ พิจ ารณาจากแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตัว ชี้วัด เป้าหมาย จาก
แผนปฏิบัติการประจาปี ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาองค์กร ซึ่งในการดาเนินงานอาจเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้วส่งผลต่อการดาเนินงานโดยรวมขององค์กร
การระบุความเสี่ยงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Sources of Risk) ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุป ระสงค์ / เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสี ยหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเน้นที่จะระบุปัจจัยเสี่ยงและเหตุการณ์ความ
เสียหายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาคัญ ทั้งนี้ไม่คานึงถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดย
ครอบคลุ มทั้ ง ความเสี่ ย งที่ อยู่ และไม่ อยู่ ภ ายใต้ก ารควบคุม หรือความรับผิ ดชอบของหน่ว ยงาน และ
พิจารณาดูว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจากการพิจารณาความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ (Inherent Risk) เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในธุรกิจหรือ
งานแต่ละอย่าง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะทาธุรกิจหรืองานนั้นๆ ก็ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
2. ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ดาเนินการจัดให้มี
จุดควบคุมความเสี่ยงนั้นแล้ว
แนวทางที่สามารถใช้ในการระบุความเสี่ยง
1. การใช้ประสบการณ์ (Experience) ของผู้ประเมินในการระบุเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น หรือ
พิจารณาแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ หรือใช้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/ข้อผิดพลาดในกระบวนการ
ทางานที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และได้มีการบันทึกไว้ หรือเป็นข้อมูลที่บันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถ
นามาใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเบื้องต้นได้
2. การใช้คู่มือปฏิบัติงาน (Work procedure Manual) เพื่อลาดับขั้นตอนของกระบวนการทางาน
และพิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะทาให้กิจกรรมนั้นๆ หยุดชะงักหรือ
ผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้หรือไม่
3. การระดมความคิ ด (Brainstorming Group) จากพนั ก งานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรม
ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่เกิดขึ้นแล้วส่ งผล
กระทบเสียหายต่องานที่ดูแล
4. การใช้แบบสอบถามความคิดเห็ น (Questionnaires) ไปยังผู้ รับผิ ดชอบกิจกรรมต่างๆว่ามี
ปั ญหาข้อผิ ดพลาด หรื อความเสี่ ยงในลั กษณะใด ก่อให้ เกิดความเสี ยหายมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ดี
ควรระลึ ก ว่ า การสอบถามควรกระท ากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท ราบข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้คาตอบที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะการตอบคาถามอาจจะรวม
ข้อคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติส่วนตัว ดังนั้นผู้ประเมินควรใช้วิธีอื่นควบคู่กันไปด้วย

- 67 5. การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) โดยผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานสามารถ
ตรวจสอบวิ ธี ก ารท างาน ขั้ น ตอนการท างาน และมาตรฐานการท างานตาม Checklist ที่ จั ด ท าได้
ด้ ว ยตนเอง และควรก าหนดระยะเวลาในการประเมิ น ผลภายในหน่ ว ยงานด้ ว ย Checklist ที่ ชั ด เจน
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน

ภาพที่ 27 แสดงแนวทางในการระบุความเสี่ยง (Risk Identifications)
ในการเลื อ กใช้ แหล่ ง ข้ อ มู ล หรื อ วิธี การใดในการระบุ ค วามเสี่ ย งนั้น อาจแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะ
หน่วยงานและแต่ละมูลเหตุความเสี่ยง โดยขึ้นกับลักษณะงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานความเสี่ยง
และเหตุแห่งความเสี่ยงควรครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
1. ความเสียหายหรือเหตุการณ์ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
2. ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
3. เหตุการณ์ที่อาจทาให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือ
การได้รับการยอมรับการหน่วยงานภายนอก
นอกจากนี้ในการระบุความเสี่ยงควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึง
1. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากรการดาเนินงาน
ชื่อเสียง กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การระบุความเสี่ยงในคู่มือฉบับนี้ ได้เลือกใช้ขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อทาการระบุ
ความเสี่ยง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขั้นปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1. การระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
2. การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นต้นเหตุแห่งความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน
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ภาพที่ 28 องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความเสี่ยง (Risk Driver)
ในการบ่งชี้ความเสี่ยง จะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง และควรระบุให้ครบทุกสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความ
เสี่ ย งได้ ต รงกั บ สาเหตุ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง และสามารถลดความเสี่ ยงได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการระบุปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอน

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

แผนงานตรวจสอบภายใน
จัดทาแผนงานด้านงาน เพื่อให้มีแผนงาน
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายในมี
คุณภาพ แล้วเสร็จก่อน
ภายในปีงบประมาณ
และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง
การตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ไม่สามารถจัดทา
แผนงานตรวจสอบ
ภายในที่มีคุณภาพแล้ว
เสร็จได้ตามกาหนด

1. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทาแผนไม่เพียงพอ
และขาดคุณภาพ
2. บุคลากรขาดความรูแ้ ละความชานาญ
ในด้านการตลาดและการจัดทา
แผนงานฯ
3. ขาดการสอบทานคุณภาพของแผนฯ ที่
ดีจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน
1. งบประมาณไม่เพียงพองานตรวจสอบ
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจในแผนงานตรวจสอบ
3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC)
ไม่มีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมาตรฐานที่กาหนด
ไว้
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3. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการที่ควรดาเนินการหลังจากองค์กรทา
การระบุ ค วามเสี่ ย งแล้ ว การประเมิ น ความเสี่ ย งประกอบด้ ว ย 2 มิ ติ คื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยงผู้ประเมินควรระบุ
ลักษณะของความเสียหายจากความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
และเป็ น ข้อ มูล ในการประเมิ น ระดับ ความรุน แรงของความเสี่ ยง ที่อาจจะส่ งผลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อสามารถกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงนั้น ประกอบด้วยการดาเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1) การกาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4) การจัดลาดับความเสี่ยง
1) การกาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน กาหนดให้มีการดาเนินการร่วมกันทั่วทั้งหน่วยงาน โดยพิจารณาเงื่อนไข
ในการก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง 2 มิ ติ คื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood)
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยง
แต่ละเหตุการณ์ต่อไป โดยสามารถกาหนดได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การกาหนดนิยามของแต่ละระดับคะแนน ควรกาหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา องค์กรจึงควรมี
การทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี โดยตัวอย่างนิยามที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินความเสี่ยง
ตารางที่ 3 ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ และคุณภาพ
ระดับ

คะแนน

สูงมาก

5

ด้านความเวลา
(ระยะเวลาไม่ได้ทบทวนแผน)
> 5 ปี

สูง

4

4 ปี

ปานกลาง

3

3 ปี

น้อย

2

2 ปี

น้อยมาก

1

≤ 1 ปี

โอกาสการเกิดเหตุการณ์
-

เคยเกิดขึ้นในองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเกิดขึ้น
เคยเกิดขึ้นในองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นเกินกว่า 1 ครั้งในช่วง 5 ปีข้างหน้า
เคยเกิดขึ้นในองค์กร 1 ครั้ง หรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กรมาก่อน หรือ
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
ไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กรมาก่อน หรือ
ไม่มโี อกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่เป็นไปได้ทางทฤษฎี

- 70 ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ระดับ
คะแนน
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
(ผลกระทบต่อกระบวนงาน)
สูงมาก
5
ไม่สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
สูง
4
มีผลกระทบต่อกระบวนการอย่างรุนแรง/กระทบต่อแผนงาน
ปานกลาง
3
มีผลกระทบต่อกระบวนการปานกลาง
น้อย
2
มีผลกระทบต่อกระบวนการเล็กน้อย
น้อยมาก
1
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดาเนินงานทางธุรกิจ
ตารางที่ 5 ตัวอย่างผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ระดับ
คะแนน
ด้านการเงิน
(มูลค่าความเสียหาย)
สูงมาก
5
> 500,000 บาท
สูง
4
> 100,000 - 500,000 บาท
ปานกลาง
3
> 10,000 - 100,000 บาท
น้อย
2
> 1,000 - 10,000 บาท
น้อยมาก
1
≤ 1,000 บาท

ด้านเวลา
(ล่าช้า)
> 6 เดือน
> 4 - 6 เดือน
> 3 - 4 เดือน
> 1 - 3 เดือน
≤ 1 เดือน

ระดับ ความเสี่ย ง (Degree of Risks) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสาคัญเป็น
4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 6 ตัวอย่างการกาหนดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า

ระดับคะแนน
20-25
10-19
4-9
1-3

ความหมาย
ความเสีย่ งที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งทันที
ความเสีย่ งที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งทันที
ความเสีย่ งที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
ความเสีย่ งที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ่มเติม

ภาพที่ 29 ตัวอย่างแผนภูมิระดับความเสี่ยง

- 71 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็ น ขั้น ตอนการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Materiality) เพื่อกาหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ผู้บริหารควรให้ความสาคัญต่อความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูง และมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยงสูง เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวก่อน โดยแสดงระดับความเสี่ยง (Degree of Risks)
การคานวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 2 ด้าน ตัวอย่างเช่น
ตารางที่ 7 ตัวอย่างการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผลกระทบ
โอกาส
ความเสี่ยง A
1
3
ความเสี่ยง B
3
3
ความเสี่ยง C
4
4
ความเสี่ยง D
5
4

ระดับ
1x3=3
3x3=9
4 x 4 = 16
5 x 4 = 20

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
หลังจากที่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไปของการดาเนินการ
คือ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อทาให้ทราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ควรเร่งบริหารจัดการ
ความเสี่ยงนั้นก่อนเป็นลาดับแรก โดยทั่วไปในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและขององค์กร ควร
เลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด 3-5 ลาดับแรกมาดาเนินการก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณาดาเนินการกับงานที่มี
ความเสี่ยงในลาดับรองลงไป
ตารางที่ 8 ตัวอย่างการคานวณให้ระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า

ระดับคะแนน
ความหมาย
20-25
ความเสีย่ งที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งทันที
(ตัวอย่าง ความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสีย่ งเท่ากับ 20)
10-19
ความเสีย่ งที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งทันที
(ตัวอย่าง ความเสี่ยง C ระดับคะแนนความเสีย่ งเท่ากับ 16)
4-9
ความเสีย่ งที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสีย่ งโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
(ตัวอย่าง ความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสีย่ งเท่ากับ 9)
1-3
ความเสีย่ งที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ตอ้ งมีการจัดการเพิ่มเติม
(ตัวอย่าง ความเสี่ยง A ระดับคะแนนความเสีย่ งเท่ากับ 3)

- 72 4) การจัดลาดับความเสี่ยง
ภายหลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนไปของการประเมินความเสี่ยงคือ การจัดลาดับ
ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดลาดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน และสามารถนามาพิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณา
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง
ตารางที่ 9 ตัวอย่างการจัดลาดับความเสี่ยง
1 (ต่ามาก)
ผลกระทบของ
ความเสีย่ ง
(Impact)

5 (สูงมาก)
4
3
2
1 (ต่ามาก)

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึน้ (Likelihood)
2
3
4

5 (สูงมาก)

ความเสี่ยง C ความเสี่ยง D
ความเสี่ยง A

ความเสี่ยง B

ภาพที่ 30 การจัดลาดับความเสี่ยง
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555: 133)
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4. การประเมินมาตรการควบคุมภายใน
การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) เป็นขั้นตอนในกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งควรดาเนินการหลังจากที่องค์กร หรือหน่วยงานได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง รวมถึงการจัดลาดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้
องค์กรหรือหน่วยงานสามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่วางไว้ การกาหนดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงของแต่ละองค์กรจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไปขึ้นกับดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้บริหาร
งบประมาณด้านการบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละองค์กรโดยแสดง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk) ตามแผนผังทฤษฎีความเสี่ยง ดังภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 31 แผนผังทฤษฎีความเสี่ยงแสดงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
มาตรการควบคุมความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี้
1. การควบคุมเพื่อการป้ องกัน (Preventive Control) เป็นมาตรการควบคุมที่กาหนดขึ้ นเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด เช่น การกาหนดนโยบาย การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยก
หน้าที่งาน เพื่อป้องกันการทุจริต การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลทรัพย์สิน การกาหนดรหัสผ่าน
(Password) ให้กับผู้สิทธิ์เข้าถึงระบบสารสนเทศ เป็นต้น
2. การควบคุมเพื่อให้ ตรวจพบ (Detective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อ
ค้น พบข้อผิ ดพลาดในการทางาน เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การ
รายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

- 74 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นมาตรการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดผลสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่น การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การบริหารงานอย่าง
เอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นมาตรการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าในอนาคตเช่นการสารองข้อมูลสาคัญ
ขององค์กรในที่ปลอดภัย การซ้อมหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคารการเขียนเงื่อนไขในสัญญาให้ มีการ
ชดใช้หากมีการประกันภัยเป็นต้น
ความเสี่ยงคงเหลือ
ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) เป็นจุดเริ่มต้นของการกาหนดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
สาหรับองค์กร ในการเผชิญกับความเสี่ยงจากการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ (Inherent Risk) ให้ทราบ
ระหว่างระดับความเสี่ยงนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ในสถานการณ์เช่นนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า
ความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) นั้นมีค่าสูงกว่า โดยพิจารณาจากสมการต่อไปนี้
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงจากการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ – มาตรการควบคุม
การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระทาได้โดยการเพิ่มระดับมาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น หรือการหลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ทาให้เกิดความเสี่ยง
ความเสี่ยงนั้นๆ จากสมการข้างต้น องค์กรสามารถกาหนดระดับความเสี่ยง (Risk Score) และระดับการ
ควบคุม (Control Score) ได้อย่างเหมาะสม
แนวทางประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
1. นาความเสี่ยงระดับสูงสุดและสูง (จากตารางที่ 5) มากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ประเมินว่าปัจจุบันมีการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่หรือไม่
3. กรณีที่มีการควบคุมอยู่แล้ว ให้ประเมินว่าการควบคุมที่มีในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่

- 75 ตารางที่ 10 ตัวอย่างการประเมินมาตรการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุม
ที่ควรจัดทา
(2)

งานนโยบายและแผน
บุคลากรขาดความรู้ a) วิเคราะห์และจัดทา
และความชานาญใน
Competency Gap
ด้านการตลาดและ
และจัดทาแผนพัฒนา
การจัดทาแผนงานฯ
เพื่อปิด Gap
งานตรวจสอบ
งบประมาณลงทุนไม่ b) จัดทาแผนสารอง
เพียงพอต่องาน
กรณีที่ไม่ได้รับอนุมตั ิ
ตรวจสอบประจาปี
งบประมาณตามที่
กาหนด
กระบวนการ
C) ทบทวนกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ
QC เพื่อหาจุดอ่อน
(QC) ไม่มี
ของการควบคุมและ
ประสิทธิภาพ
ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
สม่าเสมอ

การควบคุม ผลการประเมิน
ในปัจจุบนั
การควบคุมใน
(3)
ปัจจุบนั (4)

การควบคุม
ที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)

x

x

จัดให้มีการ
ดาเนินการตาม a)

?

?

จัดให้มีการ
ดาเนินการตาม b)

√

?

จัดให้มีการ
ดาเนินการตาม C)

หมายเหตุ ความหมายของสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)
ช่อง (3) √ : มี
x : ไม่มี
? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ
ช่อง (4) √ : ได้ผล x : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
ที่มา: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย. (2563: 47)

เมื่อมีการประเมิน มาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว หากปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าสามารถ
ดาเนินการภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไว้ก็สามารถวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการต่อไป
การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานภาครัฐต้องทาการประเมินความเสี่ยงทุจริต ตามข้อกาหนด
หลักเกณฑ์การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ’61 (ว 105) และเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.) ซึ่งได้กล่าวไว้ในหัวข้อการประเมินความเสี่ยงทุจริต (หน้า 86)
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5. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง คือ การดาเนินการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมิน
ไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางดังนี้
กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ Take Treat Terminate
Transfer ซึ่งอาจเรียกว่า 4T’s Strategies

ภาพที่ 32 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4T’s Strategies

- 77 ตารางที่ 11 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4T’s Strategies
กลยุทธ์/แนวทาง
ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ
Take risk
เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
(การยอมรับความเสี่ยง)
สามารถยอมรับได้ โดยไม่มีมาตรการหรือกลยุทธ์ใดๆ ในการควบคุม ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ามาก หรือไม่มี
วิธีการใดๆ ในปัจจุบันที่จะควบคุม หรือวิธีการที่จะนามาใช้มีต้นทุนสูงเมื่อ
เทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการ
ดาเนินการ
แม้ว่าการยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ดาเนินการใดๆ แต่ต้องติดตาม/เฝ้าระวัง
ความเสี่ยงไม่ให้มีการเพิ่มระดับสูงขึ้น

Treat risk
(การควบคุมความเสี่ยง)

• ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การ
ติดตามความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เป็นการดาเนินการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาด
ของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กาหนด ซึ่งเป็นระดับที่
สามารถยอมรับได้ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ทางาน หรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน การจัดทาแผนฉุกเฉิน และการจัดทามาตรฐานความ
ปลอดภัย เป็นต้น

• ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การ
ปรับปรุงและพัฒนานโยบายและกระบวนการ การลงทุนในระบบ
สารสนเทศ/software/อุปกรณ์ การแก้ไขกระบวนการทางธุรกิจใหม่
Terminate risk
ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยน
(การหลีกเลี่ยง/กาจัดความเสี่ยง) วัตถุประสงค์ การหยุดดาเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก หรือการไม่ดาเนินการ
กิจกรรมนั้นๆ เลย เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณ
โครงการสูงอาจมีการประเมิน ความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึง่ หากมีความ
เสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ ก็จะไม่
ดาเนินการ เป็นต้น

Transfer risk
(การถ่ายโอนความเสี่ยง)

• ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การหยุด
และเลิกการดาเนินกิจการ การปรับปรุงวัตถุประสงค์เริ่มแรกของ
ธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์
เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความ
เสี่ยง เช่น การทาประกันภัย หรือ การจ้างผูค้ วามชานาญดาเนินการแทน
(Outsource) หรือ การร่วมทุน/หุ้นส่วน เป็นต้น
• ตัวอย่าง การตอบสนองต่อความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์นี้ เช่น การทา
ประกันภัยโรงงาน การทา Hedging การร่วมทุนกับบริษัทอื่น
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ภาพที่ 33 แนวทางตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, กระทรวงการคลัง (2555: 67)

- 79 การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการและกิจกรรมการจัดการความเสี่ ยง
ต่างๆ มาพิจารณาในภาพรวม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความมั่นใจต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับ
แผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ มาตรการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
ของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ
เมื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงองค์การเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากร
ทั้งหมดทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์การ รวมทั้ง
สนับสนุนร่วมดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จตามที่ต้องการ
องค์กรมีการดาเนินงานทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซี่งมีวัตถุประสงค์/
เป้ าหมายร่ วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการควบคุมภายในเป็น
กระบวนการและมาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์การได้กาหนดขึ้น เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในด้านการดาเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วน
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อองค์การ เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้
เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้แล้วความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง
กระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการควบคุม
ภายใน ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
การจั ดการความเสี่ ย งในแต่ล ะวิธี อ าจเหมาะสมกั บสถานการณ์ บางสถานการณ์เ ท่ านั้น และ
การจัดการกับความเสี่ยงหนึ่งๆ อาจมีแนวทางได้มากกว่า 1 แนวทาง วิธีจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่
1) การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย (Reduce Likelihood)
2) การลดขนาดผลกระทบความเสี่ยหาย (Reduce Impact)
ก่อนที่จะดาเนิน การระบุทางเลื อกในการจัดการความเสี่ ยง หน่วยงานควรทราบวัตถุประสงค์
ว่าต้องการควบคุมความเสี่ยงไปในทิศทางใด/ลักษณะใด โดยดูจากแผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง (Risk Matrix) ประกอบเช่น ความเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายสูง แต่มีระดับ
ความเสียหายต่า (อยู่ด้านล่าง-ด้านขวาของ Matrix) ก็ควรคัดเลือกแนวทางควบคุมที่มุ่งเน้นการลดโอกาส
เป็นต้น
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เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ที่จัดการปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยตรง
โดยมุ่งลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติ
เป็นประจา เช่น
● การใช้ ร ะบบงานอั ต โนมั ติ (Automation) ทดแทนกระบวนการที่ ใ ช้ ค น (Manual) เป็ น
ผู้กระทาซึ่งจะเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติซ้าๆ จานวนมาก (Routine work)
● การปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อลดความซับซ้อน (Complexity) ในการทางาน
● การมีระบบตรวจจับ (Detection) และป้องกัน (Prevention) การกระทาทุจริต
● การกาหนดให้มี Checklist เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการทางาน
2. การลดขนาดของความเสียหาย (Reduce Impact)
เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงโดยมุ่งลดขนาดความเสียหายที่ เกิดขึ้นแล้ว เหมาะกับความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก หน่วยงานผู้ประเมินอาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยงหรือไม่ให้
เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง (Diversification) เช่น การจากัดขนาดของธุรกรรมหรือปริมาณธุรกรรม
โดยรวมไว้ในระดับต่า แต่หากความเสี่ยงอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะควบคุมหรือไม่สามารถลดการ
กระจุกตัวได้อาจจะเลือกการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทาแผนดาเนินการ/แผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับความ
เสียหาย และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น
● จั ดทา Contingency Plan หรื อ Business Continuity Plan เพื่อให้ ส ามารถดาเนิ น การได้
อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพ
การดาเนินงานตามปกติได้เร็วที่สุด
● จั ด ท าแผนจั ด การกั บ วิ ก ฤตทางธุ ร กิ จ เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หาย (Effective Crisis
Management Plan) เป็นวิธีการที่เหมาะกับการจัดการปัญหา หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ
อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพพจน์ขององค์กรอย่าง
รุนแรงและอาจไม่สามารถควบคุมได้
หากหน่ ว ยงานดาเนิ น การควบคุ ม ความเสี่ ย งตามวิ ธีก ารข้ า งต้ นแล้ ว พบว่ า ความเสี่ ย งยั งคง
เหลื อ อยู่ อาจพิ จ ารณาจั ด การความเสี่ ย งดัง กล่ า ว โดยการถ่ า ยโอนความเสี่ ยง (Transfer) บางส่ ว น/
ทั้ ง หมดให้ อ งค์ ก รภายนอกที่ ส ามารถจั ด การความเสี่ ย งข้ า งต้ น ได้ ดี ก ว่ า หรื อ หลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง
(Terminate/Avoid) หรื อ ยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Take/Accept/Retain) โดยขึ้ น อยู่ กั บ ว่ า ความเสี่ ย งที่
เหลื ออยู่ นั้ น มีร ะดับ โอกาสและระดับ ความเสี ยหายเป็นอย่างไร ทั้งนี้การเลื อกวิธีจัดการความเสี่ ยงให้
พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost-Benefit Analysis)
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เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้กับบุคคลอื่น เช่น การทาประกันภัย
การทาสัญญาป้ องกัน ความเสี่ ยง การจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการแทนเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็
ก่อให้เกิดความเสี่ย งจากคู่สั ญญาไม่ส ามารถปฏิบัติตามภาระผู กพัน (Counterparty Risk) ซึ่งเป็นสิ่ งที่
หน่วยงานควรคานึงในการคัดเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
เป็นการตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการดาเนินกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
5.การยอมรับ/ดารงความเสี่ยง (Risk Acceptance)
สาหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง หรือยกเลิกกิจกรรมนั้น หน่วยงานจาเป็นต้อง
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณามาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การจัดสรร
เงินทุนสารองที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ภายหลังการ
จัดการความเสี่ยงตามวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วเมื่อหน่วยงานทาการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง และ
ทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงทราบกลยุทธ์และทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นแล้ว
นั้น ควรพิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงและดาเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
2. เปรียบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง (Cost) กับผลประโยชน์ (Benefit)
ที่จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว
3. พิ จ ารณาติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย งในงวดปี ก่ อ นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ด า เนิ น การหรื อ อยู่
ระหว่างดาเนินการ เพื่อนามาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น หากพบว่ายังมีความเสี่ยง
ที่มีนัยสาคัญซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการควรนามาระบุการ
ควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
4. กาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและควร
จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน รับทราบและปฏิบัติตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร

- 82 ตารางที่ 12 ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ตัวอย่างการดาเนินการ
• การลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เป็นการดาเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
(Reduce Likelihood)
ความเสียหาย เช่น
- จัดให้มีการสอบทานข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติ
- กาหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม และการ
ตรวจสอบ
- การจัดตั้งทีมบริหารโครงการ
- จัดให้มีแผนกาหนดการบารุงรักษา
- กาหนดมาตรฐานการจัดการ และการรับประกัน
คุณภาพ
- จัดให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยี
- จัดให้มีการฝึกอบรม
- การปรับปรุงกระบวนการทางาน
• การลดผลกระทบ
เป็นการจัดการเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
(Reduce Impact)
ความเสี่ยง เช่น
- จัดทา Contingency Plan หรือ Business
Continuity Plan
- จัดทาแผนจัดการวิกฤต Crisis Management
- การกระจายการกระจุกตัว (Diversification)
• การถ่ายโอนความเสี่ยง
เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงให้องค์กรอื่น ได้แก่ การ
(Risk Transfer)
ทาสัญญา การทาประกัน การจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินการแทน เป็นต้น
• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เป็นการหลีกเลี่ยงหรือยุติการดาเนินกิจกรรมที่
(Risk Avoidance)
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงที่ไม่อาจ
ยอมรับได้ (Unacceptable Risk) ซึ่งการดาเนินการ
ดังกล่าวสามารถทาได้ในทางปฏิบัติ
• การยอมรับ/ดารงความเสี่ยง
เป็นแผนดาเนินการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อ
(Risk Acceptance)
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่
คงเหลืออยู่ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามวิธี
ข้างต้นแล้ว หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนที่ใช้ในการ
จัดการไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเป็น
ความเสี่ยงที่สานัก/ส่วนงาน/องค์กรไม่สามารถยุติ/
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้
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ปัจจัยเสีย่ ง

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง

งานนโยบายและแผน
• บุคลากรขาด
หลีกเลี่ยง
ความรู้และ
ความชานาญ
ในด้าน
การตลาดและ
ยอมรับ
การจัดทา
แผนงานฯ
ควบคุม

ถ่ายโอน

งานตรวจสอบ
• งบประมาณ
ลงทุนไม่เพียงพอ
ต่องาน
ตรวจสอบ
ประจาปี

หลีกเลี่ยง

ยอมรับ

ควบคุม

ถ่ายโอน

การจัดการความเสี่ยง

ต้นทุน

ผลประโยชน์

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจัดทาแผนงานฯ
อย่างมาก
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจัดทาแผนงานฯ
อย่างมาก
• ปรับกระบวนการ
ดาเนินงานในการ
กาหนด วิเคราะห์และ
จัดทา Competency
Gap และจัดทา
แผนพัฒนาเพื่อปิด Gap
ที่มีความสมบูรณ์
• จ้างบริษัท Outsource
เป็นผู้ดาเนินการ

-

-

-

-

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจัดทาแผนงานฯ
อย่างมาก
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อการจัดทาแผนงานฯ
อย่างมาก
• จัดทาแผนสารองกรณีที่
ไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามที่
กาหนด
• ไม่เลือกเนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการ
ดาเนินการ

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง
จัดทาเพียงการปรับ
กระบวนการ
ดาเนินการให้
เหมาะสม
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ในการจ้างบริษัท
Outsource

ทางเลือกเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง

วิธีการถ่ายโอน
(เนื่องจากบุคลากรไม่มี
ทักษะและความชานาญ
ผู้จัดทาแผนงานฯ มีความรู้
ในการจัดทา
ความสามารถในการจัดทา
Competency Gap ซึ่ง
แผนงานฯ และได้แผนงาน
ถ้าดาเนินการเองมี
ฯ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม
โอกาสดาเนินการอย่าง
ตามวัตถุประสงค์
ไม่ถูกต้อง)
บริษัทมีความชานาญใน
การทางาน และมีวธิ ีการที่
จะสามารถดาเนินการได้
อย่างครบถ้วน

-

-

-

-

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เนื่องจากบุคลากร
ภายในมีความรู้
ความสามารถในการ
จัดทาแผนสารองฯ ได้

สามารถจัดทาแผนสารองฯ
เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานที่กาหนดไว้

วิธีการควบคุม
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6. การรายงานและติดตามความเสี่ยง
การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) เมื่อมีการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการติดตามผลและการรายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ
ดาเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยต้องมีการสอบทานดูว่า
วิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพ ควรดาเนินการต่อเนื่อง และวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควร
ปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามดังกล่าว มาจัดทารายงาน
การรายงานความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสาคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักฐานใน
การแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มีการพิจารณาว่ามีความ
เสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หรือไม่ และความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงและมีระดับความรุนแรงที่จะส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมากน้อยเพียงใด ในการจัดทารายงานความเสี่ยงนั้นกาหนดให้มีการ
นาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในการพิจารณาอนุมัติดาเนินการ และสั่งการเพื่อจัดการความเสี่ยง
นั้น
วัตถุประสงค์การรายงานและติดตามความเสี่ยง
1) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ และตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งขององค์ ก ร/
หน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณาแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที
2) เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนงานที่วางไว้
3) เพื่อประเมินว่าแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ควรมีการกาหนดกระบวนการและผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละระดับ ดังนี้
1) ผู้ประสานงานความเสี่ยงประจาฝ่าย/สานัก
มีบ ทบาทหน้ าที่ในการจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริห ารความเสี่ ยงใน
ระดับฝ่าย/สานัก ที่ตนรับผิดชอบเสนอต่อแผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน เป็นประจาทุกไตรมาส
2) แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
มีบ ทบาทหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบหลักในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อานวยการหน่วยงานเป็นประจาทุกไตรมาส

- 85 3) ผู้อานวยการหน่วยงาน
มีบ ทบาทหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบหลั กในการพิจารณากลั่ นกรองรายละเอียดของรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงและให้ ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็นประจาทุกไตรมาส
4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการควบคุ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และดู แ ลให้ ทุ ก
หน่วยงาน ดาเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ ยงที่กาหนด โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้ นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
นาเสนอผ่านคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน เป็นประจาทุกไตรมาส
5) คณะกรรมการตรวจสอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ทราบรายงานผลการปฏิบั ติ ง านตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจาทุกไตรมาส
6) คณะกรรมการ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ทราบรายงานผลการปฏิบั ติ ง านตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงจากรายงานฯ ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจาทุกไตรมาส
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีข้อกาหนดให้หน่วยงานรัฐต้องมีการประเมินทุจริต โดยมี
ข้อกาหนดอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ หลักเกณฑ์การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ’61 (ว 105) และเกณฑ์
การประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.)

ภาพที่ 34 การประเมินทุจริต (1)

ภาพที่ 35 การประเมินทุจริต (2) - ว 105 ข้อ 8

- 87 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ . (2563: 30) ได้จัดทาเอกสาร
ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูความโปร่งใส ซึ่งเป็นเอกสารรายละเอียดการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ดังนี้

ภาพที่ 36 การประเมินทุจริต (3) – ITA ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ภาพที่ 37 การประเมินทุจริต (4) – เกณฑ์ประเมิน O36 และ O37 (1)
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ภาพที่ 38 การประเมินทุจริต (5) – เกณฑ์ประเมิน O36 และ O37 (2)

- 89 นอกจากนั้น การประเมินทุจริตยังเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบสอบภายใน ซึ่งได้
กาหนดไว้ในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตามหนังสื อกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 123 เรื่อง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดไว้ดังนี้
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
2120 การบริหารความเสี่ยง
2120.A2 : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และ
วิธีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

ภาพที่ 39 การประเมินทุจริต (6) – ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

แผนการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564 จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสานักงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
และต่อเนื่อง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานได้ดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

อีกทั้ง หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23)
ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้ทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 7 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กากับดูแลแล้วแต่กรณี กากับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่
กาหนดไว้
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 68 หน้า 136)
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น กรอบบริหารความ
เสี่ยงองค์การประจ าปี ต้องมีความสอดคล้ องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ข อง
องค์การ โดยการกาหนดความเสี่ยงระดับองค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีรายละเอียดดังนี้
แผนบริหารความเสี่ยงของสานักงานตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ 2564 ได้จัดทาตาม
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง (หน้า 62)

ภาพที่ 40 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (2)
ที่มา: คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง (2555: 26)
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1. การกาหนดวัตถุประสงค์
การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective Setting) ของส านั ก งานตรวจสอบภายในได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

ภาพที่ 41 COSO ERM Model - Components – Objective Setting
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดวัตถุประสงค์ตามหลักการ “SMART” (หน้า 63)
ตารางที่ 14 การกาหนดวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์
การกาหนดวัตถุประสงค์
ตรวจสอบอย่าง
1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
โปร่งใส บริการที่
• เพื่อดาเนินการทบทวนแผน เป้าหมาย 1 ครั้ง/ปี
เที่ยงธรรม แนะนา
และให้คาปรึกษาที่มี 2) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)
• เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เป้าหมาย
คุณค่า 2
ร้อยละ 100
3) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)
• เพื่อมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเบิกจ่าย เป้าหมายร้อยละ 96
4) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives)
• มีการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกาหนด เป้าหมาย
ร้อยละ 100

2 วิสัยทัศน์ เป็นมุมมองของหน่วยงานในอนาคตที่สานักงานตรวจสอบภายในได้กาหนดขึ้น (หน้า 3)
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2. การระบุความความเสี่ยง
การระบุความความเสี่ยง (Risk Identification) สานักงานตรวจสอบภายในได้ระบุความเสี่ยงตาม
คานิยามของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (หน้า 45) ตามประเภทความเสี่ยง (หน้า 46) ดังนี้
ตารางที่ 15 ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงานไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร
SR2 แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถ
นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
SR3 แผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการพัฒนา
จนขาดประสิทธิภาพให้ทันต่อ
สถานการณ์
SR4 การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจ / ยุทธศาสตร์ / นโยบายของ
หน่วยงาน
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน
FR2
FR3
FR4

ปัจจัยเสี่ยง
SR1.1

ระยะเวลาไม่ได้ทบทวนแผน

SR2.1

ระยะเวลาไม่ได้ทบทวนแผน

SR3.1

ระยะเวลาไม่ได้ทบทวนแผน

SR4.1

ระยะเวลาไม่ได้ทบทวนแผน

การดาเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

FR1.1

ไม่ได้กากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เป็นปัจจัยทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
เป็นปัจจัยทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย
เป็นปัจจัยทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยอาจไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
(ครม.)
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

FR2.1

ไม่ได้กากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ
FR2.2 ประมาณการของบประมาณมากไป
FR3.1 ไม่ได้กากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ

งบประมาณไม่เพียงพอ

FR4.1

ไม่ได้กากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ

3) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
OR1 การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
OR1.1 ไม่ได้ประชุมกากับติดตาม
OR2 ขาดข้อมูลสนับสนุนในการดาเนินงาน OR2.1 ไม่ได้ประชุมกากับติดตาม
OR3 บุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความ
OR3.1 ชั่วโมงการฝึกอบรมน้อยกว่าเกณฑ์
ชานาญ / ไม่ทันกับสถานะการณ์
OR4 บุคลากรไม่สามารถให้คาปรึกษาหรือ OR4.1 จานวนการเข้าอบรมหลักสูตรที่
เป็นวิทยากรได้
เกี่ยวข้องมีจานวนน้อย
OR4.2 ข้อมูลนาเสนอมีจานวนน้อย
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR1 ปฏิบัติผิดกฎระเบียบ
CR1.1 การไม่รู้กฎระเบียบว่าผิด (ไม่ตั้งใจ)
CR2

รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่

CR2.1

CR3

เกิดความเข้าใจผิด / สับสน /
การตีความคลาดเคลื่อน
การทุจริต (ว 105 ข้อ 8)

CR4.1

CR4

ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้อบรม
ความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
CR3.1 การไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แรงจูงใจ / โอกาส / ข้ออ้าง
(สามเหลี่ยมการทุจริต, ปปช.)

การดาเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การดาเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การดาเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

ภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

การดาเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเกิดความสูญเสีย/สูญเปล่า
ทางทรัพยากร
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3. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สานักงานตรวจสอบภายใน ดาเนินกระบวนประเมิน
ความเสี่ยง ตามคู่มือบริหารความเสี่ยง (หน้า 69) โดยดาเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดเกณฑ์
ประเมินความเสี่ยง 2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
4) การจัดลาดับความเสี่ยง

1) การกาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
ส านั กงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงไว้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1.1) การก าหนดระดั บ ความเสี่ ย ง 1.2) เกณฑ์ ป ระเมิ น โอกาส (Likelihood : L) และ 1.3) เกณฑ์
ประเมินผลกระทบ (Impact : I) ดังนี้
1.1) การกาหนดระดับความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ซึง่ แสดงถึงระดับ
ความส าคั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากผลคู ณ ของระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) กับ ระดับ ความรุ น แรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ ยงแต่ล ะสาเหตุ (โอกาส X
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสาคัญเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 16 การกาหนดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า

ระดับคะแนน การยอมรับ
ความหมาย
20-25
ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงทันที
9-19
ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงที่ต้องกากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงทันที
4-8
ยอมรับได้ ความเสีย่ งที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจะต้องบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสนใจเฝ้าระวัง
1-3
ยอมรับได้ ความเสีย่ งที่ใช้วิธีควบคุมปกติไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ภาพที่ 42 แผนภูมริ ะดับความเสี่ยง

- 95 1.2) เกณฑ์ประเมินโอกาส (Likelihood : L)
สานักงานตรวจสอบภายในกาหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)
โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง)
ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งกาหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ จานวน 8 ประเด็น
ได้แก่ L1 – L8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 17 เกณฑ์ประเมินโอกาส (1)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาส
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

L1
ระยะเวลาไม่ได ้
ทบทวนแผน
> 5 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
≤ 1 ปี

L2
เวลาไม่ได ้ประชุม
กากับติดตาม
> 1 ปี
> 6 เดือน - 1 ปี
> 3 - 6 เดือน
> 1 - 3 เดือน
≤ 1 เดือน

L3
ชัว่ โมงฝึ กอบรมเฉลีย
่
(ตามเกณฑ์)
≤ 15 ชัว่ โมง
15 – 19 ชัว่ โมง
20 – 24 ชัว่ โมง
25 – 29 ชัว่ โมง
≥ 30 ชัว่ โมง

L4
จานวนการเข ้าอบรม
หลักสูตรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
≤ 1 หลักสูตร
2-4 หลักสูตร
5-6 หลักสูตร
7-8 หลักสูตร
≥ 9 หลักสูตร

L6
จานวนเรือ
่ งที่
ไม่ได ้อบรม
> 5 เรือ
่ ง
> 4 เรือ
่ ง
> 3 เรือ
่ ง
> 2 เรือ
่ ง
≤ 1 เรือ
่ ง

L7
ประวัตก
ิ ารเกิดขึน
้

L8
จานวนงานที่
ขาดการสอบทาน
≥ 6 งาน
5 งาน
3 งาน
2 งาน
≤ 1 งาน

ตารางที่ 18 เกณฑ์ประเมินโอกาส (2)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาส
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

L5
มีข ้อมูลนาเสนอ
≤ 1 เรือ
่ ง
2 เรือ
่ ง
3 เรือ
่ ง
4 เรือ
่ ง
≥ 5 เรือ
่ ง

≥ 8 ครัง้
6 - 7 ครัง้
4 - 5 ครัง้
2 - 3 ครัง้
≤ 1 ครัง้

1.3) เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (Impact : I)
สานักงานตรวจสอบภายในกาหนดเกณฑ์ประเมิน ผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ ยง (Impact : I)
โดยแบ่งไว้เป็น 5 ระดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ ระดับ 5 (สูงมาก) ระดับ 4 (สูง) ระดับ 3 (ปานกลาง)
ระดับ 2 (น้อย) และระดับ 1 (น้อยมาก) อีกทั้งกาหนดประเด็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นไว้ จานวน 8 ประเด็น
ได้แก่ I1 – I8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 19 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (1)
ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

I1
ความกว ้างผลกระทบ
มีผลต่อภายนอกองค์กร
มีผลในระดับองค์กร
มีผลในหน่วยงานอืน
่ ๆ
มีผลเฉพาะภายในหน่วยงาน
ไม่มผ
ี ลกระทบ

I2
ความล ้มเหลว
> 40% ตามแผน
31 - 40% ตามแผน
21 - 30% ตามแผน
10 - 20% ตามแผน
< 10% ตามแผน

ตารางที่ 20 เกณฑ์ประเมินผลกระทบ (2)
ระดับ
5
4
3
2
1

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

I3
ความล่าช ้า
> 6 เดือน
> 4 - 6 เดือน
> 3 - 4 เดือน
> 1 - 3 เดือน
≤ 1 เดือน

I4
มูลค่าความเสียหาย
> 500,000 บาท
> 100,000 - 500,000 บาท
> 10,000 - 100,000 บาท
> 1,000 - 10,000 บาท
≤ 1,000 บาท
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2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยแสดงเป็นผลคูณของโอกาส และ
ผลกระทบ
คะแนนความเสี่ยง

=

โอกาส

x

ผลกระทบ

ตารางที่ 21 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ประเภท

โอกาส (L)

ผลกระทบ (I)

คะแนน

1

3

3

่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
1) ความเสีย
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงานไม่สอดคล ้องกันระหว่าง
หน่วยงานกับองค์กร
SR2

่ าร
แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถนาไปสูก
บรรลุวต
ั ถุประสงค์องค์กร

1

3

3

SR3

แผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการพัฒนาจนขาด
ประสิทธิภาพให ้ทันต่อสถานการณ์

1

3

3

SR4

การปฏิบต
ั งิ านไม่สอดคล ้องกับภารกิจ /
ยุทธศาสตร์ / นโยบายของหน่วยงาน

1

3

3

่ งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
2) ความเสีย
FR1

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผน

1

3

3

FR2

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามค่าเป้ าหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

4

3

12

FR3

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทน
ั ตามกาหนดเวลา

1

3

3

FR4

งบประมาณไม่เพียงพอ

1

3

3

่ งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
3) ความเสีย
OR1 การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน

1

3

3

OR2

ขาดข ้อมูลสนั บสนุนในการดาเนินงาน

1

4

4

OR3

บุคลากรขาดทักษะ ความรู ้ ความชานาญ / ไม่
ทันกับสถานะการณ์

1

4

4

OR4

บุคลากรไม่สามารถให ้คาปรึกษาหรือเป็ น
วิทยากรได ้

5

5

25

่ งด้านการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
4) ความเสีย
CR1 ปฏิบต
ั ผ
ิ ด
ิ กฎระเบียบ
1

2

2

CR2

รู ้ไม่ทน
ั กฎหมายใหม่

3

3

9

CR3

เกิดความเข ้าใจผิด / สับสน / การตีความ
คลาดเคลือ
่ น

1

2

2

CR4

การทุจริต (ว 105 ข ้อ 8)

1

2

2

3

หมายเหตุ คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส (ภาพที่ 43 หน้า 97)
คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ (ภาพที่ 44 หน้า 98)
3 การประเมินทุจริต ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ’61 (ว 105) ข้อ 8 และเกณฑ์การ

ประเมินความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.) ซึ่งกล่าวไว้ในหัวข้อการประเมินทุจริต (หน้า 65)

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

โอกาส

L1
ระยะเวลาไม่ได ้
ทบทวนแผน
> 5 ปี
4 ปี
3 ปี
2 ปี
≤ 1 ปี

L2
เวลาไม่ได ้ประชุม
กากับติดตาม
> 1 ปี
> 6 เดือน - 1 ปี
> 3 - 6 เดือน
> 1 - 3 เดือน
≤ 1 เดือน

่ งด ้านการปฏิบต
ิ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
ั ต
4) ความเสีย
1
ิ กฎระเบียบ
ิ ด
ั ผ
ปฏิบต
CR1
3
รู ้ไม่ทันกฎหมายใหม่
CR2
่ น
เกิดความเข ้าใจผิด / สับสน / 1การตีความคลาดเคลือ
CR3
1
การทุจริต (ว 105 ข ้อ 8)
CR4

่ งด ้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
3) ความเสีย
1
OR1 การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน
1นงาน
OR2 ขาดข ้อมูลสนับสนุนในการดาเนิ
1 านาญ / ไม่ทันกับสถานะการณ์
OR3 บุคลากรขาดทักษะ ความรู ้ ความช
5 อเป็ นวิทยากรได ้
OR4 บุคลากรไม่สามารถให ้คาปรึกษาหรื
1
1

่ งด ้านการเงิน (Financial Risk : FR)
2) ความเสีย
1
1
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผน
FR1
4
4 าเป้ าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามค่
FR2
1
1 าหนดเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามก
FR3
1
1
งบประมาณไม่เพียงพอ
FR4

คะแนน
่ งด ้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
1) ความเสีย
1 ้องกันระหว่างหน่1วยงานกับองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนงานไม่สอดคล
SR1
่ ารบรรลุ
ั ถุประสงค์องค์กร
1วต
1 าไปสูก
แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถน
SR2
1 ทธิภาพให ้ทันต่อสถานการณ์
1 ฒนาจนขาดประสิ
แผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการพั
SR3
1 / นโยบายของหน่วยงาน
ั งิ านไม่สอดคล ้องกับ1ภารกิจ / ยุทธศาสตร์
การปฏิบต
SR4

5
4
3
2
1

ระดับ

Key Risk Indicator (KRI)

1

1

L3
่
ชัว่ โมงฝึ กอบรมเฉลีย
(ตามเกณฑ์)
≤ 15 ชัว่ โมง
15 – 19 ชัว่ โมง
20 – 24 ชัว่ โมง
25 – 29 ชัว่ โมง
≥ 30 ชัว่ โมง

5

L4
จานวนการเข ้าอบรม
่ วข ้อง
หลักสูตรทีเ่ กีย
≤ 1 หลักสูตร
2-4 หลักสูตร
5-6 หลักสูตร
7-8 หลักสูตร
≥ 9 หลักสูตร

5

่ ง
≤ 1 เรือ
่ ง
2 เรือ
่ ง
3 เรือ
่ ง
4 เรือ
่ ง
≥ 5 เรือ

L5
มีข ้อมูลนาเสนอ

3

L6
่ ม่ได ้
่ งทีไ
จานวนเรือ
อบรม
่ ง
> 5 เรือ
่ ง
> 4 เรือ
่ ง
> 3 เรือ
่ ง
> 2 เรือ
่ ง
≤ 1 เรือ

1
1

1

1
1

1
4
1
1

≥ 8 ครัง้
6 - 7 ครัง้
4 - 5 ครัง้
2 - 3 ครัง้
≤ 1 ครัง้

L7
้
ิ ารเกิดขึน
ประวัตก

1

L8
่ าดการ
จานวนงานทีข
สอบทาน
≥ 6 งาน
5 งาน
3 งาน
2 งาน
≤ 1 งาน
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ภาพที่ 43 ผังการประเมินโอกาสของความเสี่ยง (Likelihood : L)

่ ะเกิด)
ผลกระทบ (ความรุนแรงทีจ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น ้อย
น ้อยมาก

I1
ความกว้างผลกระทบ
มีผลต่อภายนอกองค์กร
มีผลในระดับองค์กร
่ ๆ
มีผลในหน่วยงานอืน
มีผลเฉพาะภายในหน่วยงาน
ี ลกระทบ
ไม่มผ

3
3
3
3

3
3
5
5

4
4

2
3
2
2

่ งด ้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
3) ความเสีย
3
การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน
OR1
4
ขาดข ้อมูลสนับสนุนในการดาเนินงาน
OR2
สถานะการณ์
บุคลากรขาดทักษะ ความรู ้ ความชานาญ / ไม่ทันกับ4
OR3
้
บุคลากรไม่สามารถให ้คาปรึกษาหรือเป็ นวิทยากรได 5
OR4

่ งด ้านการปฏิบต
ิ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
ั ต
4) ความเสีย
2
ิ กฎระเบียบ
ิ ด
ั ผ
ปฏิบต
CR1
3
รู ้ไม่ทันกฎหมายใหม่
CR2
น
่ 2
เกิดความเข ้าใจผิด / สับสน / การตีความคลาดเคลือ
CR3
2
การทุจริต (ว 105 ข ้อ 8)
CR4

I2
ความล้มเหลว
> 40% ตามแผน
31 - 40% ตามแผน
21 - 30% ตามแผน
10 - 20% ตามแผน
< 10% ตามแผน

่ งด ้านการเงิน (Financial Risk : FR)
2) ความเสีย
3
3
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามแผน
FR1
3คณะรัฐมนตรี (ครม.)3
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามค่าเป้ าหมายตามมติ
FR2
3
3
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามกาหนดเวลา
FR3
3
3
งบประมาณไม่เพียงพอ
FR4

คะแนน
่ งด ้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
1) ความเสีย
3
3 บองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนงานไม่สอดคล ้องกันระหว่างหน่วยงานกั
SR1
่ ารบรรลุวต
3
ถุประสงค์องค์กร
ั 3
แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถนาไปสูก
SR2
3
แผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการพั ฒนาจนขาดประสิทธิ3ภาพให ้ทันต่อสถานการณ์
SR3
3
/ นโยบายของหน่วยงาน
ั งิ านไม่สอดคล ้องกับภารกิจ / ยุทธศาสตร์ 3
การปฏิบต
SR4

ระดับ
5
4
3
2
1

ํ ค ัญ (Level of Significance)
ระด ับน ัยสา
>
>
>
>
≤

6
4
3
1
1

5
3

I3
ความล่าช้า
เดือน
- 6 เดือน
- 4 เดือน
- 3 เดือน
เดือน
>
>
>
>
≤

2

I4
มูลค่าความเสียหาย
500,000 บาท
100,000 - 500,000 บาท
10,000 - 100,000 บาท
1,000 - 10,000 บาท
1,000 บาท
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ภาพที่ 44 ผังการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง (Impact : I)
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3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงทั้งสีประเภทออกมาเป็น
ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ได้แก่
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การ
กาหนดระดับความเสี่ยง (ตารางที่ 16 หน้า 94)
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (I)

คะแนน

ระด ับ

่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)
1) ความเสีย
SR1 ยุทธศาสตร์/แผนงานไม่สอดคล ้องกัน
1
ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร

ประเภท

โอกาส (L)

3

3

ตา่

SR2

แผนกลยุทธ์หน่วยงานไม่สามารถ
่ ารบรรลุวต
นาไปสูก
ั ถุประสงค์องค์กร

1

3

3

ตา่

SR3

แผนกลยุทธ์หน่วยงานขาดการพัฒนา
จนขาดประสิทธิภาพให ้ทันต่อ
สถานการณ์

1

3

3

ตา่

SR4

การปฏิบต
ั งิ านไม่สอดคล ้องกับภารกิจ
/ ยุทธศาสตร์ / นโยบายของ
หน่วยงาน

1

3

3

ตา่

่ งด้านการเงิน (Financial Risk : FR)
2) ความเสีย
FR1 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตาม
1
แผน

3

3

ตา่

FR2

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามค่า
เป้ าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

4

3

12

สูง

FR3

เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทน
ั ตาม
กาหนดเวลา

1

3

3

ตา่

FR4

งบประมาณไม่เพียงพอ

1

3

3

ตา่

่ งด้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
3) ความเสีย
OR1 การดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน
1

3

3

ตา่

OR2

ขาดข ้อมูลสนั บสนุนในการดาเนินงาน

1

4

4

ปานกลาง

OR3

บุคลากรขาดทักษะ ความรู ้ ความ
ชานาญ / ไม่ทน
ั กับสถานะการณ์

1

4

4

ปานกลาง

OR4

บุคลากรไม่สามารถให ้คาปรึกษาหรือ
เป็ นวิทยากรได ้

5

5

25

สูงมาก

่ งด้านการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
4) ความเสีย
CR1

ปฏิบต
ั ผ
ิ ด
ิ กฎระเบียบ

1

2

2

ตา่

CR2

รู ้ไม่ทน
ั กฎหมายใหม่

3

3

9

สูง

CR3

เกิดความเข ้าใจผิด / สับสน / การ
ตีความคลาดเคลือ
่ น

1

2

2

ตา่

CR4

การทุจริต (ว 105 ข ้อ 8)

1

2

2

ตา่

4

หมายเหตุ คะแนนโอกาสของความเสี่ยง (L) มีคะแนนจากผังการประเมินโอกาส (ภาพที่ 43 หน้า 97)
คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง (I) มีคะแนนจากผังการประเมินผลกระทบ (ภาพที่ 44 หน้า 98)

4 การประเมินทุจริต อ้างแล้ว (หน้า 65)
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4) การจัดลาดับความเสี่ยง
ภายหลังจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สานักงานตรวจสอบภายใน ได้การจัดลาดับความเสี่ยง
เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดลาดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และสามารถนามาพิจารณากาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับ
คะแนนความเสี่ยง ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 23 การจัดลาดับความเสี่ยง
ประเภท
โอกาส (L)
่ งด ้านการเงิน (Financial Risk : FR)
2) ความเสีย
FR2 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็ นไปตามค่า
4
เป้ าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ผลกระทบ (I)

คะแนน

ระด ับ

3

12

สูง

5

25

สูงมาก

3

9

สูง

่ งด ้านการดาเนินงาน (Operation Risk : OR)
3) ความเสีย
OR4 บุคลากรไม่สามารถให ้คาปรึกษาหรือ
5
เป็ นวิทยากรได ้
่ งด ้านการปฏิบัตต
4) ความเสีย
ิ ามกฎระเบียบ (Compliance Risk : CR)
CR2

รู ้ไม่ทน
ั กฎหมายใหม่

ภาพที่ 45 การจัดลาดับความเสี่ยง (1) – แนวตั้ง

3

ลาด ับ
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ภาพที่ 46 การจัดลาดับความเสี่ยง (2) – แนวนอน
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4. การประเมินมาตรการควบคุมภายใน
การประเมินมาตรการควบคุมภายใน (Risk Control) สานักงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการ
ประเมินมาตรการควบคุมภายในตามปัจจัยเสี่ยงแต่ล ะรายการ เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุม
ภายใน
ตารางที่ 24 การประเมินมาตรการควบคุมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง
(1)

การควบคุม
ที่ควรจัดทา
(2)

การควบคุม ผลการประเมิน
ในปัจจุบนั
การควบคุมใน
(3)
ปัจจุบนั (4)

OR4 บุคลากรไม่สามารถให้คาปรึกษาหรือเป็นวิทยากรได้
OR4.1 จานวนการเข้า
a) เข้าอบรมหลักสูตรที่
√
√
อบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับงาน
เกี่ยวข้องมี
ตรวจสอบภายใน เช่น
จานวนน้อย
การบริหารความเสี่ยง
(ตามเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง)
OR4.2 ข้อมูลนาเสนอมี b) จัดกิจกรรม KM. ภายใน
x
x
จานวนน้อย
หน่วยงาน เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่สามารถให้
คาปรึกษาได้
FR2 เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
FR2.1 ไม่ได้กากับ
c) ดาเนินการกากับ
√
?
ติดตามการ
แผนการเบิกจ่ายในการ
เบิกจ่าย
ประชุมประจาเดือน
งบประมาณ
d) ใช้สถิติข้อมูลในอดีต
เพื่อประมาณ
การงบประมาณ
ในขั้นตอนการขอ
งบประมาณ
CR2 รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่
CR2.1 ผู้ตรวจสอบ
e) เข้าอบรมความรู้ด้าน
ภายในไม่ได้
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
อบรมความรู้
ตามที่กรมบัญชีกลาง
ด้านกฎหมายที่
กาหนด
เป็นปัจจุบัน
f) จัดกิจกรรม KM. ภายใน
หน่วยงาน เพื่อร่วม
ศึกษาคลิปวีดีโอการ
อบรมความรู้ด้าน
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
FR2.2

ประมาณการขอ
งบประมาณ
มากไป

การควบคุม
ที่ควรทาเพิ่มเติม
(5)
จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม a) โดยมุ่งเน้น
หลักสูตรการบริหาร
ความเสี่ยง
จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม b)

จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม c) โดยมุ่งเน้น
กากับดูแลในประเด็น
การบรรลุค่าเป้าหมายให้
มากขึ้น
จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม d) โดยมุ่งเน้นการ
ใช้สถิติข้อมูลในอดีตกับ
ทุกรายการ

√

?

√

√

จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม e) โดยมุ่งเน้น
ความรู้ด้านกฎหมาย/
กฎเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

x

x

จัดให้มีการดาเนินการ
ตาม f)

หมายเหตุ ความหมายของสัญลักษณ์ในช่อง (3) และ (4)
ช่อง (3) √ : มี
x : ไม่มี
? : มีแต่ไม่ได้ปฏิบัติ
ช่อง (4) √ : ได้ผล x : ไม่ได้ผล ? : ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์
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5. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) สานักงานตรวจสอบภายในได้ดาเนินการจัดการความ
เสี่ยงโดยทา 2 ขั้นตอนย่อยได้แก่ การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง และ แผนบริหารความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน
1) การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
เพื่อพิจารณาททางเลือกที่เหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ (ตารางที่ 25 หน้า 104)
2) แผนบริหารความเสี่ยงสานักงานตรวจสอบภายใน
ส านั กงานตรวจสอบภายใน ได้การกาหนดแผนบริห ารความเสี่ ยงสานักงานตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2564 (ตารางที่ 26 หน้า 107) โดยมีการกาหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง ซึง่ ที่เรียกว่า 4T’s Strategies ได้แก่ Take Treat Terminate Transfer

ภาพที่ 47 กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 4T’s Strategies

ตารางที่ 25 การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสีย่ ง
กลยุทธ์
วิธีการจัดการความเสีย่ ง
บุคลากรไม่สามารถให้คาปรึกษาหรือเป็นวิทยากรได้
OR4.1 จานวนการเข้าอบรม
หลีก
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องมี
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
จานวนน้อย
แผนงานฯ อย่างมาก

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-

-

-

-

OR4

ข้อมูลนาเสนอมีจานวน
น้อย

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯอย่างมาก

ลด

• เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน เช่น การ
บริหารความเสี่ยง (ตามเกณฑ์
กรมบัญชีกลาง)

ร่วม

• ไม่เลือก เนื่องจากการเข้ารับการ
อบรมเป็นข้อกาหนดตามเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง

-

-

-

หลีก

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯ อย่างมาก

-

-

-

ยอม

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯอย่างมาก
• จัดกิจกรรม KM. ภายในหน่วยงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อนาเสนอข้อมูลที่สามารถให้
คาปรึกษาได้

-

-

ลด

ร่วม

• ค้นหาข้อมูลนาเสนอ/คลิปวีดโี อใน
หัวข้อตามต้องการจากระบบ
Internet

เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

บุคลากรมีความรู้ในการให้
คาปรึกษา/สามารถเป็นวิทยากรได้

ได้สื่อการนาเสนอตามความต้องการ
อีกทั้งสามารถเกิดประโยชน์ด้าน
KM. ภายในหน่วยงาน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มีต้นทุนด้าน
มีข้อมูลในการนาเสนอ แต่อาจไม่ตรง
เวลา โดยอาจใช้เวลานาน ในการหา ตามความต้องการ
ข้อมูลตามเป้าหมาย

-
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OR4.2

ยอม

ตารางที่ 25 การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสีย่ ง
กลยุทธ์
วิธีการจัดการความเสีย่ ง
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
FR2.1 ไม่ได้กากับติดตามการ
หลีก
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
เบิกจ่ายงบประมาณ
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯ อย่างมาก

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-

-

-

FR2

ประมาณการขอ
งบประมาณมากไป

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯอย่างมาก

-

ลด

• ดาเนินการกากับแผนการเบิกจ่าย
ในการประชุมประจาเดือน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถ
กากับติดตามในการประชุม
ประจาเดือนได้

มีระบบการกากับติดตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ร่วม

• ขอความอนุเคราะห์กองนโยบาย
และแผนเป็นผู้กากับติดตาม

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีขอ้ จากัดด้าน
ขอบเขตงานของกองนโยบายและ
แผน

มีระบบการกากับติดตามแผนการ
เบิกจ่าย (แต่อาจไม่เกิดประสิทธิภาพ
เนื่องจากข้อจากัดด้านขอบเขตงาน)

-

หลีก

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯ อย่างมาก

-

-

-

ยอม

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯอย่างมาก

-

-

-

ลด

• ใช้สถิติข้อมูลในอดีต เพื่อประมาณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสามารถ
การงบประมาณ ในขั้นตอนการขอ หาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของ
งบประมาณ
สานักงานตรวจสอบภายใน

ร่วม

• ไม่เลือก เนื่องจากการประมาณ
การงบประมาณเป็นข้อมูลภายใน

-
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FR2.2

ยอม

มีการประมาณการงบประมาณที่
ใกล้เคียงตามจริง ไม่ประมาณการ
มากหรือน้อยเกินไป
-

-

ตารางที่ 25 การประเมินทางเลือกการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสีย่ ง

กลยุทธ์

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ต้นทุน

ผลประโยชน์

สรุปทางเลือกที่เหมาะสม

-

-

-

-

CR2 รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่
CR2.1

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้
อบรมความรู้ด้าน
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน

หลีก
ยอม
ลด

ผู้ตรวจสอบภายในได้รับความรู้ด้าน
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

-

-
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ร่วม

• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯ อย่างมาก
• ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทา
แผนงานฯอย่างมาก
• (1) เข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม
ที่เป็นปัจจุบันตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กาหนด
• (2) จัดกิจกรรม KM. ภายใน
หน่วยงาน เพื่อร่วมศึกษาคลิป
วีดีโอการอบรมความรู้ดา้ น
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
• ไม่เลือก เนื่องจากการเข้ารับการ
อบรมเป็นข้อกาหนดตามเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 26 แผนบริหารความเสี่ยงสานักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

ความเสี่ยง
OR4

FR2

บุคลากรไม่สามารถให้
คาปรึกษาหรือเป็น
วิทยากรได้

เบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)

CR2 รู้ไม่ทันกฎหมายใหม่

ปัจจัยเสีย่ ง

√
√
√
√

กิจกรรมการจัดการความเสีย่ ง
เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
ภายใน เช่น การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 30
ชม./คน/ปี (ตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง)
T.OR4.2 จัดกิจกรรม KM. ภายในหน่วยงาน เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลที่สามารถให้คาปรึกษาได้
T.FR2.1 ดาเนินการกากับแผนการเบิกจ่ายในการประชุม
ประจาเดือน
T.FR2.2 ใช้สถิติข้อมูลในอดีต เพื่อประมาณการงบประมาณ
ในขั้นตอนการของบประมาณ
T.CR2.1 (1) เข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
T.CR2.1 (2) จัดกิจกรรม KM. ภายในหน่วยงาน เพื่อร่วม
ศึกษาคลิปวีดีโอการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่
เป็นปัจจุบัน
T.OR4.1

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน (ภาพที่ 5 หน้า 15)

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ต.ค. 2563 ถึง คณะกรรมการฯ
ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 ถึง
ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 ถึง
ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 ถึง
ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 ถึง
ก.ย. 2564
ต.ค. 2563 ถึง
ก.ย. 2564

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
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จานวนการเข้าอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องมี
จานวนน้อย
OR4.2 ข้อมูลนาเสนอมี
จานวนน้อย
FR2.1 ไม่ได้กากับติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
FR2.2 ประมาณการขอ
งบประมาณมากไป
CR2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้อบรมความรู้ด้าน
กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
OR4.1

กลยุทธ์จัดการความเสีย่ ง
ยอม ลด หลีก ร่วม
√
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6. การรายงานและติดตามความเสี่ยง
การรายงานและติดตามความเสี่ยง (Risk Reporting & Monitoring) การรายงานความเสี่ยงเป็น
ขั้นตอนสาคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้มีการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หรือไม่ และความ
เสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงและมีระดับความรุนแรงที่จะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมาก
น้อยเพียงใด ในการจัดทารายงานความเสี่ยงนั้นกาหนดให้มีการนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ใน
การพิจารณาอนุมัติดาเนินการ และสั่งการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้น
หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23)
ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กากับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 68 หน้า 136)

วัตถุประสงค์การรายงานและติดตามความเสี่ยง
1) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ และตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งขององค์ ก ร/
หน่วยงาน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และพิจารณาแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที
2) เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการตามแผนงานที่วางไว้
3) เพื่อประเมินว่าแผนการจัดการความเสี่ยงยังสามารถใช้ดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ส านั ก งานตรวจสอบภายใน เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการรายงานและติดตามความเสี่ยง ตามตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 27 แผนการรายงานและติดตามความเสี่ยง
ประเด็น
ข้อปฏิบัติ
ระยะเวลา
• การติดตาม
ติดตามเป็นประจา และต่อเนื่อง (ต.ค.2563 – ก.ย. 2564)
• การรายงาน
การรายงานปีละ 1 ครั้ง (ณ สิ้นปีงบประมาณ - ก.ย. 2564)
รูปแบบการรายงาน
รายงานในลักษณะรูปเล่ม เพื่อนาเสนอรายงานต่ออธิการบดี
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องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง (2555) หลักเกณฑ์ /
แนวทาง และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวโยงกัน 8 ประการ
ซึ่งสัมพันธ์กับการดาเนินงานและกระบวนการบริหารงาน องค์ประกอบทั้ง 8 ประการประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์
องค์ประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ์
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม
องค์ประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล

ภาพที่ 48 COSO ERM Model - 8 Components
ที่มา: https://www.coso.org/
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
องค์ ป ระกอบที่ 1 สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร (Internal Environment) ควรก าหนด
สภาพแวดล้ อ มภายในหน่ ว ยงานให้ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง หน่ ว ยงาน โดยก าหนด
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม ทั้งในด้านปรัชญาการบริหารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ ย งที่ย อมรั บ ได้ บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ จริยธรรมองค์กร ความมุ่งมั่นต่อการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของบุ ค ลากรโครงสร้ า งองค์ ก ร อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานด้ า นบุ ค ลากร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบอื่นของการบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 49 COSO ERM Model - Components - Internal Environment
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.2 ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การกาหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

- 111 หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่งของ
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23)
ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 5 ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 68 หน้า 136)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105) ได้กาหนดในประเด็นสภาพแวดล้อมการควบคุม ดังนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินงานที่ส่ งผลให้ มีการนาการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยายกาศให้ ทุก
ระดับตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดูแลและ
ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบ
การของการควบคุมภายในอื่นๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) ผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
กากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล
(4) หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสั่งแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
(5) หน่วยงานของรัฐกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ที่มา: มาตรฐานการการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 105 (ภาพที่ 76 หน้า 145)

- 112 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สานักงานตรวจสอบภายในจึงกาหนดให้มีการจัดสภาพแวดล้อมดังนี้
1. ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) สานักงานตรวจสอบภายในมี
แนวคิ ด และทั ศ นคติ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งอยู่ ใ นหน่ ว ยงาน ซึ่ ง สะท้ อ นไปยั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
(Corporate Culture)
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการ
ตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ โดยกาหนดให้ งานตรวจสอบภายในทาการประเมินและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ภาพที่ 50 หน้า 112)

ภาพที่ 50 กระบวนการบริหารความเสี่ยงในคานิยามการตรวจสอบภายใน
ที่มา: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 (ภาพที่ 12 หน้า 40)

2. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
สานักงานตรวจสอบภายในมีการกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
โดยอยู่ ในรู ป แบบ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งได้กาหนดไว้ในหั ว ข้ อ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (หน้า 15)

ภาพที่ 51 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน
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การมอบหมายอานาจและความรับผิดชอบ (Assignment of Authority and Responsibility)
สานักงานตรวจสอบภายในได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ตามคาสั่ง
สานักงานตรวจสอบภายในที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(หน้า 170) ได้กาหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไว้ดังนี้
1. จัดทาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
4. ความซื่อตรงและจริยธรรมของหน่วยงาน
ความซื่อตรงและจริยธรรมของหน่วยงาน (Integrity and Ethical Value) สานักงานตรวจสอบ
ภายในมีมาตรฐานความประพฤติที่สะท้อนถึงความซื่อตรงและจริยธรรมของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ได้ระบุถึงพฤติกรรมที่บุคลากรในหน่วยงานต้องกระทา ซึ่งเรียกว่า “จรรยาบรรณการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ” (หน้า 171)
5. โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน (Organization Structure) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่า
ด้วย สานักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ให้มีสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานภายในที่
มีฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิการบดี มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงาน
สานักงานตรวจสอบภายในมีการแยกส่วนงานภายในเป็น 2 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป และงาน
ตรวจสอบ

ภาพที่ 52 โครงสร้างหน่วยงาน
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สานักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยอยู่
ในหัวข้อ นโยบายการบริหารความเสี่ยง (หน้า 13)
7. ภาระผูกพันต่อความรู้ความสามารถ
ภาระผู ก พั น ต่ อ ความรู้ ค วามสามารถ (Commitment to Competence) หมายถึ ง เกณฑ์ ที่
บุคลากรต้องปฏิบัติตามในการความรู้ความสามารถ ดังเช่น ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการอบรมความรู้
ต่อเนื่องด้านงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/คน/ปี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
8. มาตรฐานทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resource Standards) ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้
ปฏิบัติตามข้อกาหนด/ระเบียบ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ดังเช่น
มีการกาหนดตาแหน่งและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจาปีงบประประมาณ 2562 – 2562
มีการกาหนดนโยบายการบริหารบุคลากรในนโยบายของสานักงานตรวจสอบภายใน (หน้า 174)
มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการอบรม
ความรู้ต่อเนื่องด้านงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/คน/ปี ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดสรรงบประมาณ
ให้อย่างเพียงพอ
มีแผนงานด้านบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรก่อนเริ่มปีงบประมาณ
และมีการรายงานผลตามแผนฯ จานวน 2 รอบ ได้แก่ รอบครึ่งปีงบประมาณ และรอบสิ้นปีงบประมาณ
9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ส านั ก งานตรวจสอบภายใน มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ นหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 123 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
10. นโยบายสานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดนโยบายสานกงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้หน่วยงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเชิงนโยบาย (หน้า 174)
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องค์ประกอบที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์
องค์ป ระกอบที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ควรกาหนดให้ มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของหน่วยงาน

ภาพที่ 53 COSO ERM Model - Components – Objective Setting
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.3 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ยงที่
เหมาะสม รวมถึงมีการสื่ อสารการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

ส านั ก งานตรวจสอบภายใน ได้ ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามหลั ก การ “SMART” ซึ่ ง ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หัวข้อการกาหนดวัตถุประสงค์ (หน้า 92)
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องค์ประกอบที่ 3 การระบุเหตุการณ์
องค์ ป ระกอบที่ 3 การระบุ เ หตุ ก ารณ์ (Event Identification) ควรก าหนดให้ส ามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง และจะต้องมี
ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการ
คาดการณ์ในอนาคต โดยในการพิจารณาเพื่อระบุเหตุการณ์ รัฐวิสาหกิจควรจะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์
และความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นส่วนประกอบสาคัญของการประเมินความเสี่ยงและ
การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ภาพที่ 54 COSO ERM Model - Components - Event Idenitification
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการระบุเหตุการณ์ หรือระบุความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หัวข้อการระบุความเสี่ยง (หน้า 65)
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องค์ประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ควรกาหนดให้การประเมินความ
เสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาทั้งด้านโอกาสที่ความเสี่ ยงจะ
เกิดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ การประเมินความเสี่ยงสามารถทา
ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ และสามารถทาการประเมินได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับ
หน่วยงาน

ภาพที่ 55 COSO ERM Model - Components - Risk Assessment
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

- 118 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105) ได้กาหนดในประเด็นสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจา เพื่อระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกาหนดวิธี การ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจ
ภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้
(6) หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบั ติงานให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์
(7) หน่ ว ยงานของรัฐ ระบุ ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
(9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน
ที่มา: มาตรฐานการการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 105 (ภาพที่ 76 หน้า 145)

สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดอยู่ในแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง หัวข้อการประเมินความเสี่ยง (หน้า 94)
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องค์ประกอบที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 5 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) ภายหลังการประเมินความเสี่ยง
ควรมีการกาหนดให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม กล่าวคือ การตอบสนองต่อความเสี่ยงควรมี
ความสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่รัฐวิสาหกิจสามารถนาไปพิจารณาปฏิบัติมี 4 ทาง คือ
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การหาผู้ร่วมรับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง

ภาพที่ 56 COSO ERM Model - Components - Risk Response
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

สานักงานตรวจสอบภายใน ได้ดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งรายละเอียดอยู่ในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง หัวข้อการจัดการความเสี่ยง (หน้า 103)
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องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม
องค์ประกอบที่ 6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่
กาหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหาร
จะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนาไปปฏิบัติทั่ว
ทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงการนา
เทคโนโลยีมาใช้ดาเนินการ

ภาพที่ 57 COSO ERM Model - Components - Control Activities
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105) ได้กาหนด หลักการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(10) หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละพั ฒ นากิ จกรรมการควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์
(12) หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยก าหนดไว้ ใ นนโยบาย ประกอบด้ ว ย
ผลสาเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
ที่มา: มาตรฐานการการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 105 (ภาพที่ 77 หน้า 146)

- 121 นอกจากนั้น มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
พ.ศ. 2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ดาเนินการ ไว้ดังนี้
2.9 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

การก าหนดกิ จ กรรมควบคุ ม สามารถพิ จ ารณาเลื อ กประเภทของกิ จ กรรมควบคุ ม (Control
Activities) ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาด
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคต
องค์ประกอบของกิจกรรมควบคุม
1. การกาหนดนโยบายและแผนงาน (Policies and Plans)
2. การสอบทานโดยผู้บริหาร (Management Review)
3. การประมวลผลข้อมูล (Information Processing)
4. การควบคุมทางกายภาพ (Physical Control)
5. การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
6. การกาหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Indications)
7. การจัดทาเอกสารหลักฐาน (Documentation)
8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ (Independent Checks on Performance)
9. การกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ (Regulate)
10. การกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
11. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
12. การจัดทาบัญชี ทะเบียน รายงาน การกระทบยอด
13. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล (Processing Control)
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องค์ประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบที่ 7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) ควรกาหนดให้
มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้ง
จากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและ
ทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสาคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความ
เสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจควรมี
การสื่อสารให้บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจการบริหารความเสี่ยง

ภาพที่ 58 COSO ERM Model - Components - Information & Communication
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2562 (ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการ
สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 64 หน้า 132)

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105) ได้กาหนดในประเด็นสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้ มีการดาเนินการตามการควบคุม
ภายในที่กาหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจาก

- 123 ภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ การสื่ อ สารจะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมี ค วามเข้ า ใจถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและ
ความสาคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(13) หน่วยงานของรัฐจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(14) หน่วยงานของรัฐ มีการสื่ อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่กาหนด
(15) หน่ ว ยงานของรั ฐ มี ก ารสื่ อ สารกั น บุ ค ลากรภายนอกเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ปฏิบัติงานการควบคุมภายในที่กาหนด
ที่มา: มาตรฐานการการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 105 (ภาพที่ 77 หน้า 146)

สานักงานตรวจสอบภายใน มีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐาน
สารสนเทศ ได้แก่ คู่มือ / แผนการจัดการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ซึ่งจัดทาสารสนเทศเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรูปเล่มรายงาน และมีการสื่อสาร เผยแพร่ใน การประชุมวาระการประชุมดาเนินการทบทวน
แผน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแม่ริมใต้
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องค์ประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล
องค์ประกอบที่ 8 การติดตามประเมินผล (Monitoring) ควรกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องโดยผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการดาเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ ควรมี
การติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการบริหาร
ความเสี่ยง หรือประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันกาล

ภาพที่ 59 COSO ERM Model - Components – Monitoring
ที่มา: https://www.coso.org/

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
(ว 23) ได้กาหนดในประเด็นดังกล่าวดังนี้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
2. มาตรฐาน
2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
2.8 หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 65 หน้า 133)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 (ว 23) ได้กาหนดใน
ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 8 ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้ง
สองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญให้รายงานทันที
ที่มา: มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 23 (ภาพที่ 68 หน้า 136)

- 125 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (ว 105) ได้กาหนดในประเด็นกิจกรรมการติดตามผล ดังนี้
กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีผลประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กากับดูแล อย่างทันเวลา
กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
(16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน
(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อมูลพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
ที่มา: มาตรฐานการการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ - ว 105 (ภาพที่ 77 หน้า 146)

สานักงานตรวจสอบภายใน ได้กาหนดการติดตามผลไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หัวข้อการ
รายงานและติดตามความเสี่ยง (หน้า 108)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
(ว 23)
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ภาพที่ 60 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (1)
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ภาพที่ 61 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (2)

- 130 -

ภาพที่ 62 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (3)
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ภาพที่ 63 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (4)
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ภาพที่ 64 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (5)

- 133 -

ภาพที่ 65 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (6)
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ภาพที่ 66 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (7)
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ภาพที่ 67 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (8)
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ภาพที่ 68 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 23 (9)

ภาคผนวก ข.
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(ว 105)
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ภาพที่ 69 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (1)
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ภาพที่ 70 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (2)
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ภาพที่ 71 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (3)
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ภาพที่ 72 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (4)
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ภาพที่ 73 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (5)
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ภาพที่ 74 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (6)
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ภาพที่ 75 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (7)
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ภาพที่ 76 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (8)
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ภาพที่ 77 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (9)

- 147 -

ภาพที่ 78 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (10)
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ภาพที่ 79 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (11)
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ภาพที่ 80 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (12)
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ภาพที่ 81 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (13)
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ภาพที่ 82 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (14)
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ภาพที่ 83 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (15)
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ภาพที่ 84 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (16)
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ภาพที่ 85 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (17)

- 155 -

ภาพที่ 86 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (18)
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ภาพที่ 87 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (19)
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ภาพที่ 88 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (20)
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ภาพที่ 89 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (21)
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ภาพที่ 90 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (22)
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ภาพที่ 91 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (23)

- 161 -

ภาพที่ 92 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (24)
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ภาพที่ 93 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (25)
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ภาพที่ 94 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (26)
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ภาพที่ 95 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (27)
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ภาพที่ 96 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (28)
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ภาพที่ 97 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (29)
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ภาพที่ 98 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (30)
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ภาพที่ 99 หลักเกณฑ์ฯ มาตรฐานฯ การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐฯ - ว 105 (31)

ภาคผนวก ค.
คาสั่งสานักงานตรวจสอบภายใน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
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ภาพที่ 100 คาสั่งสานักงานตรวจสอบภายใน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ภาคผนวก ง.
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
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ภาพที่ 101 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (1)
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ภาพที่ 102 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ (2)

ภาคผนวก จ.
นโยบายสานักงานตรวจสอบภายใน
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ภาพที่ 103 นโยบายสานักงานตรวจสอบภายใน
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