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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

COSO ERM  2004



กรอบแนวคิด COSO ERM 2004
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รู้สึกอย่างไร !!

หวาดเสียว?

ผลที่ตามมา ?  - or  +
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ความเสี่ยง ?

ความเสี่ยง Risk : ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์  ความเสี่ยงวัดได้จากผลกระทบจากเหตุการณ์และโอกาสทีจ่ะเกดิ
เหตุการณ์นั้น

(IIA standards)

ความเสี่ยงคือ โอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  ระดับของความเสี่ยงสามารถวัดได้จากผลที่ตามมา 
(consequence) และโอกาสที่เหตุการณ์ ๆ หนึ่งจะเกิดขึ้น (likelihood)   ผลกระทบ 
คือผลลัพธ์หรือผลกระทบจากเหตุการณ์ ๆ หนึ่ง เป็นไปได้ทั้งในทางบวกหรือลบ

(AS/NZS 4360:1990, sub 1.3 definitions)
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ความเสี่ยง ? 

ความเสี่ยงคือผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  : effect of 
uncertainty on objectives   ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น อาจเป็นไปได้ทั้งใน
ทางบวกทางลบ หรือเบี่ยงเบนออกไปจากสิ่งที่คาดหวังและความเสี่ยงมักจะกล่าวถึงใน
ลักษณะของเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ หรือแม้แต่ผลกระทบที่เกิด

(ISO guide 73:2009)
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COSO ERM

• ทุกองค์กรดํารงอยู่เพื่อมอบคุณคา่ (value) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• ทุกองค์กรย่อมต้องประสบกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ผู้บริหารมีหน้าที่
ตัดสินใจว่าจะยอมรับความไม่แน่นอนได้เพียงใด 

• ความไม่แน่นอน อาจก่อให้เกิดได้ทั้งความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งจะมีส่วนทั้งลด หรือ 
เพิ่มคุณค่า
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COSO ERM 

คุณค่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยดังนี้

1) ฝ่ายบริหารมีการกาํหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกดิความสมดุลสูงสุด (optimal 
balance) ระหว่างเป้าหมายในเรื่องการเจรญิเติบโตและผลตอบแทน
ขององค์กรกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2) ฝ่ายบริหารได้ใชท้รพัยากรเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เหตุการณ์อาจส่งผลทั้งทางดี/โอกาส และร้าย/ความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร
จะต้องนําโอกาสไปพิจารณากลยุทธห์รอืกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อฉวยโอกาสนั้นไว้ให้ได้  และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรบัได้
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9

เหตุการณ์  :  คน

กําลังจะเหยียบเปลือก

กล้วย

โอกาส : ค่อนข้างแน่

ผลกระทบ : บาดเจ็บ 

(มาก ปานกลาง 

น้อย)

สรุป...



การบริหารความเสี่ยงองคก์ร

• กระบวนการที่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้กําหนดขึ้น  และ
นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร  โดยการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร  
รวมทั้งจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) เพื่อช่วย
ทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กําหนดไว้
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การบริหารความเสี่ยงองคก์ร (ต่อ)

• เป็นกระบวนการ (process) ที่ดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

• กําหนดขึ้นและนําไปใช้โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร

• นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์

• นําไปใช้ทั่วทั้งองค์กร (portfolio view of risk)

• บริหารความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับที่องค์กรรบัได้

• ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

• การบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาจมีความทับซ้อนหรอืมีความเชือ่มโยงกัน

• เป็นวิถีสู่ความสําเร็จ  แต่ตัวกระบวนการไม่ใชค่วามสําเร็จ
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Risk Management : A Change in Mindset

Fr
om

Fragmented

Negative

Reactive

Ad hoc

Historical looking

Cost based

Narrowly focused

Functionally driven
To Integrated

Positive

Proactive

Continuous

Forward looking

Value based

Broadly focused

Process driven
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COSO ERM
(Enterprise Risk Management)
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ควบคุมภายใน กับ ความเสี่ยง

14

Internal Control Integrated Framework
(กรอบงานควบคมุภายใน)

Enterprise Risk Management  Integrated 
Framework

(กรอบการบริหารความเสี่ยง)



4 วัตถุประสงค์ของ ERM

• Strategic เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายในระดับสูงซึง่ต้องเป็นแนวทางเดียวกับการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ขององค์กร

• Operation การใช้ทรัพยากรขององค์กรอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

• Reporting การรายงานทั้งที่เป็นการเงนิและไม่ใช้ทางการเงนิมีความเชือ่ถือได้

• Compliance องค์กรไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนด
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8 องค์ประกอบ
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

1. สภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment)

 แนวคิด วิธีการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารระดับสูง รวมถึง แนวคิด 

ทัศนคติขององคก์ารเกี่ยวกับความเสี่ยง

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในสําคัญในการ

กํากับดูแล มีองค์ประกอบที่เหมาะสม 

 ความซื่อตรงและจริยธรรมองคก์าร ผู้บริหารระดับสูงต้องทําตนเป็น

แบบอย่างที่ดี

 ความมุ่งมั่นด้านความสามารถ ความรู้ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานใน

แต่ละตําแหน่ง 

 โครงสร้างการจัดองคก์าร
 การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล (สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม ประเมินผล)
17



องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 

(Objective Setting)

 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคก์ลยทุธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

 ความสําเร็จของวตัถุประสงค ์/ การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (SMART) 

เหมาะสม

 ความเสี่ยงและความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้ คลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย

18



หลักการกําหนดวัตถุประสงค์

S • Specific 

M • Measurable

A • Achievable

R • Relevant

T • Time-bound
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องค์ประกอบ

20

Enterprise Risk 

Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

3. การระบุเหตุการณ์

(Event Identification)

 เลือกเหตุการณ์ที่สําคัญที่สังเกตเห็นได้ และเกี่ยวข้องกับวตัถุประสงคท์ี่

พิจารณา

 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยนอก ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิผลต่อ

วัตถุประสงค์ ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดและอาจเกิดในอนาคต



Tools & 
techniques

Review what is 
said about your 
organization on 
social media

Questionnaire & 
Risk Surveys

Loss 
Histories

Financial 
Statements

FlowchartPersonal 
Inspection

Interview 
Subject 

Matter experts

HAZOP and 
“what if” 
scenarios

Decline 
business
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ตัวอย่าง Event Identification

ที่เป็นรูปธรรม
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Event Identification ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อออกรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน 

ถูกต้อง ทันเวลา และสะท้อนสถานะทางการเงินที่

แท้จริงขององคก์ร

รายงานทางการเงินไม่สะท้อนสถานะทางการเงิน

ที่แท้จริงขององคก์ร  ทําให้ สตง. ไม่รับรอง

การเงิน หรือรับรองอย่างมีเงื่อนไข

-ขาดระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเหมาะสม

-การสอบทานรายงานการเงินไม่ต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ

-บุคลากรขาดความรู้/เข้าใจในมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ        เป็นต้น        

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถกํากับติดตาม ประเมิน

ระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการและสามารถคืน

ข้อมูลในหน่วยบริการได้อย่างถูกต้องทันเวลา

กองทุนฯ  ไม่สามารถกํากับติดตามและประเมิน

ระบบฯ และคือข้อมูลให้หน่วยฯ ถูกต้องและ

ทันเวลา

- ระบบประมวลผลช้า และมีข้อผิดพลาด

- ขาดการกํากับติดตามและรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นระบบ      เป็นต้น

เพื่อสนับสนุนให้ อปสข. (บอร์ดระดับเขต)  

ดําเนินการได้ตามภารกิจและมีประสิทธิภาพ  

อปสข. ไม่สามารถบริหารและกํากับติดตามการ

ดําเนินงานกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

- อปสข. (บางส่วน) ไม่เข้าใจในประเด็นที่สําคัญที่

อาจซับซ้อนมีการคิดคํานวณหลายขั้นตอน  จึงไม่

สามารถให้ความเห็นได้

- การสื่อสารและกํากับติดตามงานไม่ต่อเนื่อง

สม่ําเสมอ    เป็นต้น
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Event Identification ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อควบคมุการระบาดของโควิดใหม้ี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประชาชนใน

ประเทศไม่ติดโควิดเพิ่มขึ้น

การระบาดของโควิดไม่สามารถควบคุมได้ 

ประชาชนในประเทศยังติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน

• การตระหนักในการป้องกันของบุคคลลด

ต่ําลง (กาดตก)

• นโยบายการจัดการของภาครัฐลดความ

เข้มงวดลง

• การกํากับติดตามของหน่วยที่เกี่ยวข้องขาด

ความเข้มงวด

• มีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของ

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน

• มีการทุจริตในกระบวนการขายแรงงานข้าม

ชาติ
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

4. การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

 ความเสี่ยงก่อนการจัดการ (IR) และความเสี่ยงคงเหลอื (RR)

 ระดับโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)

5. การจัดการตอบสนอง

ความเสี่ยง (Risk 

Responses)

 วิธีการจัดการ/ตอบสนองความเสี่ยง  

6. กิจกรรมควบคุม 

(Control Activity)

 กิจกรรมควบคุมร่วมกับการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (พิจารณาไป

ด้วยกัน)

 กําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน 

 การควบคุมแบบป้องกัน / ค้นพบ / ส่งเสริม / แก้ไขและชดเชย

25



ระดับความเสี่ยง VS การบริหารจัดการ

โอกาสน้อย โอกาสมาก
ผล

กร
ะท

บม
าก ลดผลกระทบ  เช่น กระจาย  

ประกัน  ทําแผน BCP

Share

ลดผลกระทบและความ

น่าจะเกิด หรือ เลี่ยง

Avoid

ผล
กร

ะท
บน

้อย

ยอมรับ

Accept & Monitor

ลดโอกาสเกิด

Reduce = Control
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กิจกรรมควบคุม (control activity)
หมายถึง นโยบาย วิธีการ ที่จะสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยง  เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รบัได้

COSO  บอกว่า กิจกรรมควบคุมไม่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างมาพิเศษ แต่ควร
เป็นกิจกรรมที่แทรกหรอืบูรณาการในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ  เช่น

1. Top Management Review

2. Direct Functional or Activity Management

3. Physical Controls

4. Segregation of Duties

5. Key Performance Indicators : KPI

6. Automated Control
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ประเภทของกิจกรรมควบคุม

•  กําหนดนโยบาย

• แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน

• ฝึกอบรม

• จูงใจ

• Automate 
control

• สอบทานรายงาน ผลลัพธ์

• รายงานสิ่งผิดปกติ

• กระทบยอด

• ตรวจนับ

• แบ่งแยกหน้าที่

• คุมด้วยรหัส

• กําหนดระดับอนุมัติ

• เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า

Preventive Detective

DirectiveMitigate
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เทคนิคการควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง การควบคุม

บันทึกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ คํานวณซ้ํา

ทรัพย์สินสูญหาย มีคนเก็บรักษา ทําทะเบียน คุมเบิกจ่าย

คุณภาพงานไม่ดี ตรวจสอบก่อนรับมอบ

ตอบสนองคําขอล่าช้า บันทึกเวลาในใบแจ้ง ตรวจสอบ

ไม่บรรลุผลตาม KPI กําหนดแผนกํากับติดตาม

เบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ใบคําขอ  การอนุมัติ

บันทึกค่าใช้จ่ายไม่ตรงงวด เลขเอกสาร  เข้าแฟ้ม ติดตาม ตรวจสอบบัญชี

กระทําที่ผิดไปจากมาตรฐาน/เกณฑท์ี่กําหนด อบรม ให้ความรู้ เกณฑ์มาตรฐานแก่บุคลากร

กฎ เกณฑ์ กติกา ไม่ถูกนําไปปฏิบัติ ประชุมชีแ้จง ทําความเข้าใจ สื่อสารสองทาง
29



องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  Integrated 

Framework

หลักการที่สําคัญ
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information & 

Communication)

 ช่องทางการสื่อสารภายใน ภายนอก  / ช่องทางการแจ้งสัญญาณเตือนภัย

เมื่อพบสิ่งผิดปกติ

 ระบบสารสนเทศที่ดี / คุณภาพของสารสนเทศ (เหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ์ 

ปัจจุบัน ทันเวลา สะดวกเข้าถึง)

8. การติดตามผล (Monitoring)  การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง

 การรายงานข้อบกพร่องและสั่งการแก้ไข



ระดับ โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย)
เปอร์เซ็นต์

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
โอกาส

1

2

3

4

5

ต่ํามาก

ต่ํา

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

มากกว่าเวลา 5 ปีขึ้นไป ต่อครั้ง

ระหว่างเวลา 1 – 5 ปี ต่อครั้ง

ระหว่างเวลา 6 – 12 เดือน ต่อครั้ง

ระหว่างเวลา 1 – 6 เดือน ต่อครั้ง

น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง

น้อยกว่า 10 %

10 % – 25 %

26 % – 50 %

51 % – 75 %

มากกว่า 75 %

ไม่มีโอกาสเกิด

เกิดบ้าง / นานๆ จึงเกิดครั้งหนึ่ง

เกิดเป็นครั้งคราว

เกิดบ่อยๆ

เกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดตลอดเวลา
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ระดับ
ผลกระทบ
(Impact)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับผลกระทบ

องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน

1 ต่ํามาก ไม่เกิน 

500,000 บาท
ไม่มีผลกระทบ / ผลกระทบน้อย

มาก 

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

2 ต่ํา มากกว่า 

500,000 บาท

แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บาท

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย และ

สามารถยอมรับได้

ได้รับผลกระทบ

เล็กน้อย 

และสามารถยอมรับได้

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

3 ปานกลาง มากกว่า 

5,000,000 บาท

แต่ไม่เกิน 

25,000,000 บาท

เกิดผลต่อการดําเนินงาน และ

ต้องมีแผนการจัดการ

ได้รับผลกระทบปาน

กลาง

ได้รับผลกระทบ

ปานกลาง

ได้รับผล กระทบ

น้อย

4 สูง มากกว่า 

25,000,000 บาท

แต่ไม่เกิน 

50,000,000 บาท

ค่อนข้างมาก และต้องมีการ

จัดการให้แล้วเสร็จภายในรอบ

การตรวจครั้งต่อไป

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบ

มาก

ได้รับผลกระทบ

ปานกลาง

5 สูงมาก มากกว่า 

50,000,000 บาท
รุนแรงในขั้นวิกฤต / ผิดระเบียบ 

/ ผิดกฎหมาย และต้องมีการ

จัดการในทันที

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบ

มาก

ได้รับผลกระทบ

มาก
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ระดับ

ผลกระทบ

Impact

ระดับความน่าจะเกิด Likelihood

1 

ยาก

2 

เป็นไปได้นอ้ย

3 

อาจเป็นไปได้

4

เป็นไปได้มาก

5

แน่นอน

5

สูงมาก

E E E E E

4

สูง

M H H E E

3

ปานกลาง

L M M H H

2  

น้อย

L L L M H

1 

น้อยมาก

L L L L M
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Risk profile map

อ้างอิง  อุษณา  ภัทรมนตรี



RISK ASSESSMENT

ความเสี่ยงก่อน

การจัดการ
(Inherent Risk)

มาตรการปัจจุบัน มาตรการปัจจุบัน

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

แผนการแก้ไข

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

34

ระดบัความคลาดเคลือ่นที่

ยอมรบัได ้(Tolerance level)

ระดบัวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

(Objective level)

Dประเมิน 2 มิติ คือ ระดับความน่าจะเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)



KRI : KEY RISK INDICATOR คือ ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง

KRI : เป็นตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของการตรวจจับกับความเสี่ยง ที่กําหนดขึ้นกับองค์กรที่มีจุดเวลาใด

เวลาหนึ่ง   

ลักษณะของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้นํา (leading KRI) :  ตัวบ่งชี้ที่เป็นการกระทํา อาจส่งผลไม่ดี  เช่นจํานวนครั้งที่เบิกค่าบริการคัดกรอง (ที่สูง
มากขณะอยู่ในช่วงโควิด)  จํานวนครั้งที่ให้บริการทันตกรรม (ที่สูงมากต่อคน/วัน) อัตราการลาออกของบุคลากร   
การไม่สามารถประชุมได้อย่างครบองค์ประชุม  (การ) ไม่มีการฝึกฝนอบรม/พัฒนา  (จํานวนครั้ง)   ที่ตรวจพบ
ความผิดพลาดในระบบ   ระดับการระบาดของเชื้อโควิด    

ตัวบ่งชี้ตาม (Lagging KRI) :  ตัวบ่งชี้ที่เป็น “ผลลัพธ์สุดท้าย”  เช่น  (มีการ) ปฏิบัติผิดกฎหมาย    (มีการ) ทุจริต   
ใช้เงินงบประมาณไม่หมด    ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย   ยอดการให้บริการไม่ได้ตามเป้าหมาย  การเสียชีวิตด้วย
การติดเชื้อโควิด   
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Exercise ก่อนทําความเสี่ยง

36

1. ทบทวน SWOT ของ สจช. ดูจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พิจารณาปัจจัยภายนอกให้มาก ๆ

2. ผลการประเมิน IC ทั้ง 17 หลักการ พบอะไรบ้าง ที่ต้องจัดการ (จัดการเชิงแก้ปัญหา หรือความเสี่ยง) 

3. ช่วยดูผลงานปีที่ผ่านมาว่าสําเร็จหรือไม่อย่างไร  มีข้อทักท้วงจาก สตส. สตง. IQA, สรอ. ฯ 

4. ช่วยกันคิดว่าได้รับนโยบายอะไร  มีนโยบายใดที่พิเศษ ที่ต้องเร่งรัด และเกี่ยวข้องมาจากภายนอก

5. ความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีก่อน มีตัวใดบ้างที่ต้องนํามาทําต่อในปี 64 และต้องมปีระเด็นอะไรเพิ่ม

6. ร่วมกันคิดว่า มีโอกาสเกิดทุจริตในประเด็นใดได้บ้างของการบริหารจัดการในเขต ทั้งที่เกิดจากภายใน 
และจากภายนอกองค์กร

เมื่อได้ช่วยกันพจิารณาในประเด็นข้างต้นแล้ว  มาทําจัดการเป็นความเสี่ยงกนั



Workshop  

ให้แต่ละกลุ่มจัดแผนบริหารความเสี่ยง Corporate โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้

1. ระบุวัตถุประสงค์  objective setting  (backward)

2. ระบุจุดควบคุมปัจจุบัน  present control  (backward)

3. ระบุความเสี่ยง  risk identify  และ Risk factors ให้ชัดเจน

4. ประเมินความเสี่ยง  risk assessment  

5. กําหนดการตอบสนองความเสี่ยง  risk response

6. ตัวชี้วัด key risk indicator

7. กําหนดผู้รับผิดชอบ และวันแล้วเสร็จ
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Step ในการจดัการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มในคู่มือปี 2563

38
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Risk identify  + 
Risk factors



ความเสี่ยงระดับองค์กร เพิ่มใหม่ ปี 2564 

ความเสี่ยงระดับองค์กร Corp.risk & Fraud   ประเมิน ผู้รับผิดอบ

1 ประชาชนไม่ได้สิทธิทันทีเมื่อย้ายหน่วยบริการ ตามนโยบายที่กําหนด  (strategy) H สบบ.

2 ผู้ป่วยโรคมะเร็งตามเกณฑ์ที่กําหนดไม่สามารถไปรักษาได้ทุกที่ ตามนโยบายที่กําหนด  (strategy) H สทต.

3 ผู้ป่วยในของพื้นที่ สปสช.เขต 9 เมื่อถูกส่งต่อไปในพื้นที่ที่กําหนด ยังต้องไปรับใบส่งตัว (strategy) H สปสช.เขต 9

4 ประชาชนในเขต กทม. ไม่สามารถรับบริการหน่วยปฐมภูมิ ได้ทุกที่ ตามนโยบายที่กําหนด  (strategy) H สปสช.กทม.

5 การเข้าถึงบริการระดับปฐมภูมิที่จําเป็นไม่บรรลุตามเป้าหมาย (ในพื้นที่นอก กทม.) (operation) H สบป.

6 การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ (operation) H สบย.

7 ประชาชนอาจเข้าถึงบริการเกินความจําเป็น กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่จ่ายตามราย

บริการ (PP Fee schedule) (operation)

H สบป.+ สจช.

8 ผู้ปฏิบัติงานไม่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ (งบบริหาร) 

(compliance)

H สงบ.+ สตส.

9 หน่วยบริการฝ่าฝืนการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กําหนด  (fraud ) H สจช.+สตช.

เลือก 

shopping



Fraud Risk  
ความเสี่ยงด้านการทุจริต
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ความหมาย การทุจริต : FRUAD

• การกระทําที่ผิดกฎหมาย เช่นการฉ้อฉล หลอกลวง ปกปิด 
หรือละเมิด โดยผู้ทํามีเจตนาข่มขู่บังคับหรือมีเหตุบีบบังคับ
จากผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือบริการหรือเพื่อ
ไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทน หรือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตน ผู้อื่น หรือเพื่อธุรกิจอืน่ที่เกี่ยวข้อง  

• (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งอเมริกา : IIA)
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ทุจริต

• การกระทําหรือละเว้นการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

• 1) แสวงหาประโยชน์

• 2) ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

• 3) สําหรับตนเองและผู้อื่น

• (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1))
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corruption

• การใช้อํานาจเพื่อใหไ้ด้มาซึง่กําไร ตําแหน่ง ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยวิธีทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรอืมาตรฐาน
ทางศีลธรรม อาจรวมถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีตําแหน่งใน
ราชการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้าตนและพรรคพวก ทั้งในด้านสังคม 
ด้านการเงิน ด้านตําแหน่ง 

• (พจนานุกรมสังคมศาสตร์ อ้างใน อุษา ภัทรมนตรี : 9-3)
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ผลประโยชน์

Interests

Private Interest Public Interest

บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน  หรือ จนท.ของ

รัฐในสถานะเอกชน ได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ประโยชน์ตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง  

เช่นทําธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหา

ประโยชน์ทางการเงินหรือทางธุรกิจ

บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็น จนท. ของรัฐ 

เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ขรก.  

พนง.รัฐวิสาหกิจ  จนท.ของรัฐ ได้กระทําการ

ใด ๆ ตามหน้าที่ของ จนท. ของรัฐ มี

เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  ซึ่งการ

ทําหน้าที่นั้นเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 



การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics
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ความสัมพันธ์ระหว่าง จริยธรรม  ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต
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pressure

Fraud 

Triangle

Donald R Cressey : 1980

root causes of fraud



ประเภทของการทุจรติ

การตกแต่งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

(Falsification of Financial Statement)

การใช้ทรัพย์สินอยา่งไม่เหมาะสม (Asset Misappropriation)

การกระทําผิดกฎหมาย หรือคอรัปชั่น (Corruption)
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รูปแบบ conflict of interest   (Jonh Langford & Kenneth Kernaghan)

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (accepting benefits)

2. การทําธุรกิจกับตนเอง (self-dealing), เป็นคู่สัญญา (contracts)

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ (post-employment)

4. การทํางานพิเศษ (outside employment or moonlighting)

5. การรู้ข้อมูลภายใน (inside information)

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (pork-barreling)
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รูปแบบ conflict of interest   (เพิ่มเติม ตาม ร่าง พรบ. COI)

8. การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism)

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่น (influence)

10. ประเภทอื่น ๆ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หลักการ หลักสําคัญ

1. การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านทุจริต • กําหนดนโยบาย

• โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

2. การบริหารและประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ประเมินความเสี่ยงตามงวดเวลา

3. การป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต มีเทคนิคการควบคุมแบบป้องกัน

4. การค้นพบความเสี่ยงด้านทุจริต เทคนิคการควบคุมแบบคน้พบ

5. การรายงาน สืบสวน แก้ไข การรายงาน เพื่อให้มีการสั่งการที่เหมาะสมทันกาล
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ปี 2008 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี, สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต  ของสหรัฐอเมริกา  

ร่วมกันจัดทําแนวทางกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

วัตถุประสงค์ : ให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ 



51

1 หลักการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านทุจริต

การกํากับดูแล

ควรมีคณะกรรมการองค์การที่มีโครงสร้างควรมีวธิปีฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแล  เช่น

   คณะกรรมการเป็นเจ้าของวาระการประชุม  เรียกประชุม  ซักถามผู้บริหารได้ทุกระดับ

   คณะกรรมการสามารถเข้าถึง บุคคล เอกสาร สารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวข้อง

   กําหนดจรรยาบรรณสําหรับฝ่ายบริหารระดับสูง นอกเหนือจากจรรยาบรรณปกติขององคก์าร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการกํากับดูแล  

   คณะกรรมการ : มีบทบาทสําคัญในการสร้างบรรยากาศในการบริหารระดับสูงในการกํากับดูแล

ด้านทุจริต เช่น ตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อการกํากับตรวจตรา

   ฝ่ายบริหาร : สร้างบรรยากาศระดับสูงในองคก์าร รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง  

สั่งการดําเนินการ

   พนักงาน : ปฏิบัติงานประจําวัดตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต  เข้าใจขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับการทุจริต  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับโครงสร้างการควบคมุภายใน  รายงาน

สถานการณ์ที่สงสัย

   ผู้ตรวจสอบภายใน : ประเมินและสร้างความเชื่อมั่นให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ  
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2 การบริหารและประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

องค์ประกอบแผนการบริหารความเสี่ยง

   แผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  แต่แผนจะประสบความสําเร็จมี

องค์ประกอบ 1) ความรับผิดชอบ 2) การตระหนักรู้ของบุคลากร 3) การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  

4) การเปิดเผยข้อขัดแย้ง 5) การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต 6) การรายงานและป้องกันในระบบแจ้ง

เหตุ 7) กระบวนการสืบสน 8) กําหนดวินัยและวิธีการแก้ไข 9) กระบวนการประเมินผลและการ

ปรับปรุง 10) การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

   วิธีประเมินไปแนวเดียวกับการประเมินความเสี่ยง  1) ระบุความเสี่ยง  2) ประเมินความน่าจะเกิด

และผลกระทบ 3) การตอบสนองความเสี่ยง  

   การระบุความเสี่ยง อาจพิจารณาจากเรื่องและองคป์ระกอบดังนี้  1. ปัจจัยจากสามเหลี่ยมทุจริต 

2. ความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารยกเลิกไม่ปฏิบัติตามการควบคมุ 3. ความเสี่ยงในการตกแต่งบัญชี 

4. การยักยอกและการใช้ทรัพย์สินขององคก์รโดยไม่ชอบ 5. ใช้อิทธิพลตําแหน่งเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ 6. ผลประโยชน์ทับซ้อน การขายความลับ การใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาประโยชน์          

การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น

   การประเมินระดับความน่าจะเกิดและผลกระทบ   ดู ความน่าจะเกิด Likelihood  ดู ผลกระทบ Impact 

การจัดการตอบสนอง  Avoid,  Reduce,  Share,  Accept   
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3  การป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต

การควบคุมแบบป้องกันการทุจริต ที่สําคัญมาก

   การให้ตระหนักรู้ทั้งองค์การ (Organizational Awareness)  เกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง

ด้านทุจริต  ประเภทของการทุจริต  และข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง   

องค์ประกอบที่ส่งเสริมประสิทธิผลของการควบคุมแบบป้องกัน

•    จัดทําประวัติภูมิหลังของบุคลากรเพื่อการสืบสวน

•    การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทุจริต

•    วิธีการประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

•    การสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก

•    การกําหนดวิธีการและระดับการอนุมัติที่เหมาะสม

•    วิธีการควบคมุในระดับรายการค้า   คือดูความเกี่ยวข้องสมัพันธ์ระหว่างคนใน คนนอก และ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

•    เกณฑ์การวัดผลและการติดตามผลแบบต่อเนื่อง เช่น จํานวนข้อกล่าวหน้าที่มีการสืบสวน, 

กรณีสืบสวนที่สําเร็จ, จํานวนบุคลากรที่ไม่ลงนามรับทราบนโยบายจรรยาบรรณขององค์กร เป็น

ต้น   
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การควบคุมแบบค้นพบ

   การมีสายด่วนฮอตไลน์  (Whistleblower hotlines)

กระบวนการควบคุม  เช่น การตรวจนับทรัพย์สิน  กระทบยอด สอบทานอิสระ  

   การควบคุมแบบคน้พบเชิงรุก  เช่น การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง  การใช้ระบบ IT ช่วยระบุสิ่ง

ผิดปกติ  การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มและความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ  ค้นหารายชื่อคนที่อยู่ใน black list 

เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการ 3 และ 4 ควรทําไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันและ

การค้นพบ

การควบคุมแบบป้องกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

การควบคุมแบบคน้พบ จะทําให้ค้นพบการทุจริตอย่างรวดเร็ว ทันกาล

4  การค้นพบความเสี่ยงด้านการทุจริต
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5  การรายงานสืบสวนและการแก้ไขด้านการทุจริต

จัดระบบการแจ้งเหตุ   (แจ้งเหตุกรณพีิเศษ)  เช่น ส่งเสริม hotline โครงการ whistler program

ระบบแจ้งเหตุต้องมีการรักษาความลับและความปลอดภัยต่อผูแ้จง้

ระบบการแจ้งเหตุทีมีผู้บริหารรับผิดชอบ

องค์กรควรตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

การสืบสวนข้อเท็จจริงควรมีแบบแผนและกําหนดให้ดําเนินการ รายงานให้เสร็จสิ้นทันกาล

    การสืบสวนที่ทันกาลทําให้หาร่องรอยและหลักฐานได้

    จะต้องประเมินจุดอ่อนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้น

    จะต้องมีวธิจีดัการต่อพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอยา่งเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่ลําเอียง

   การรับข้อร้องเรียน   ต้องมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอยา่งเป็นระบบ

   การประเมินข้อร้องเรียน  คัดกรองให้ดี  เพราะทุกข้อร้องเรียนอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริต

   การดําเนินการสืบสวน  ควรได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจใน

ความสําเร็จ และคํานึงถึง เวลา การรายงาน การรักษาความลับ การปรึกษาฝ่ายกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ  ความเที่ยงธรรมและเพียงพอ การกําหนดแผนและเป้าหมาย

   การแก้ไขการทุจริต เช่น การกระทําตามกฎหมาย  การลงโทษทางวินัย  การเรียกสินไหมชดเชย  

การแก้ไขการปฏิบัติงานที่มีจุดควบคุมที่บกพร่องและเป็นสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน



5 องค์ประกอบของ Internal Control กับการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต 
กับหลักการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

Internal 
control

17 Principles

Control Environment

5 Principles

Risk Assessment

4 Principles

Control Activity

3 Principles

Information & 
Communication

3 Principles

Monitoring

2 Principles
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Component 1 Control Environment

1. Demonstrates commitment to integrity and ethical values

(องค์การแสดงความมุ่งมั่นด้านความซื่อตรงและจริยธรรม)

2.   Exercises oversight responsibility

(คณะกรรมการ/ผู้บริหารแสดงความรับผิดชอบด้านการกํากับดูแล)

3.   Establishes structure, authority and responsibility

(ฝ่ายบริหารกําหนดโครงสร้าง สายการรายงาน อํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ)

4.   Demonstrates commitment to competence

(การแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร)

5.   Enforces accountability

(การรายงานผลงานและการควบคมุตามหน้าที่ความรับผิดชอบ)
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องค์กรจัดตั้งและสื่อสารโปรแกรม

การบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงออก

ถึงความคาดหวังของคณะกรรม

บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ถึง

ความมุ่งมั่นในคุณค่าของคุณธรรม

และจริยธรรมในการบริหารความ

เสี่ยงด้านการทุจริต

หลักการบริหารความเสี่ยงด้านทุจรติ



Component 2 : Risk Assessment : RA

6.  Specifies suitable objectives

(การระบุวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม)

7.  Identifies and analyzes risk

(การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง)

8.  Assesses fraud risk

(การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต)

9.  Identifies and analyzes significant change  

    (การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั)
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องค์กรประเมินความเสี่ยงด้าน

โอกาสทุจริต เพื่อระบุชนิดของการ

ทุจริตรวมทั้งความเสี่ยงที่การทุจรติ

ชนิดนั้นจะเกิดขึ้น โดยพิจารณา

โอกาสและผลกระทบ และประเมิน

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่และ

ดําเนินการเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่

เหลืออยู่

หลักการบริหารความเสี่ยงด้านทุจรติ



Component 3 : Control Activity : CA

10. Selects and develops control activities

(การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม)

11. Selects and develops general controls over 

technology

(การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี)

12. Deploys through policies and procedures

(การกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการควบคุม)
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องค์การเลือกพัฒนาและนํา

กิจกรรมควบคุมไปใช้เกีย่วกับการ

ป้องกันและการตรวจจับเพื่อลด

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทุจริตที่

อาจเกิดขึ้นหรือถูกตรวจจับได้อย่าง

ทันเวลา

หลักการบริหารความเสี่ยงด้านทุจรติ



Component 4 : Information & 
Communication : IC

13. Uses relevant information

(การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง)

14.  Communicates internally

(การสื่อสารภายใน)

15.  Communicates externally

(การสื่อสารภายนอก)
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องค์กรจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร

เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่จะ

เกิดการทุจริตและประสานในเรื่อง

การสอบสวน แก้ไข เพื่อให้มี

รายงานการทุจริตอย่างเหมาะสม

และทันเวลา

หลักการบริหารความเสี่ยงด้านทุจรติ



Component 5 : Control Activity : MA

16. Conducts ongoing and/or separate evaluations

(การติตามผลและการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน

      และแบบอิสระ)

17.  Evaluates and communicates deficiencies

(การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร)
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หลกัการบริหารความเสี่ยงด้านทจุริต

องค์เลือกพัฒนาและใช้การประเมิน

เป็นประจําเพื่อให้มั่นใจว่าหลักการ

ทั้ง 5 ของโปรแกรมการบริหาร

ความเสี่ยงด้านทุจริตมีอยู่และ

เกิดผลในเชิงปฏิบัติตลอดจนมีการ

สื่อสารข้อบกพร่องอย่างทันเวลา

ต่อผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไข

ปรับปรุงรวมทั้งผู้บริหารระดับสูง

และคณะกรรมการด้วย



การกระทําการทุจริต  โดยใคร ?  

• 1) การทุจริตโดยฝ่ายบริหาร : Management fraud เป็นการกระทําของฝ่ายบริหาร เช่น การ
ตบแต่งงบการเงิน การนําทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น (ยักยอก และตบแต่งงบการเงิน)  

• 2) การทุจริตโดยบุคลากรภายใน : Employee fraud เป็นการกระทาํจากบุคลากรภายใน เช่น 
ยักยอกทรัพย์สินนําทรัพย์สนิไปใช้ส่วนตัว การเบิกจ่ายเท็จ การทุจริตเวลาราชการ เป็นต้น

• 3) การทุจริตโดยบุคคลภายนอก : External fraud เป็นการกระทาํจากบุคคลภายนอกองค์การที่
ไม่ใช่ 2 ข้อแรก อาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องในธุรกรรมโดยตรง หรือ กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสยี  
เช่น การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเทจ็ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น
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ความเสี่ยงด้านทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (ปปช.)

• ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

• ด้านการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่

• ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ

63



Event Identification  
วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยง

เพื่อบริหารจดัการกองทนุ....../

โครงการ........ให้มีความโปร่งใส 

เป็นธรรม ปราศจากการทจุริต 

- มีการทจุริตในกองทนุ....   
โครงการ......   โดย .....  

• การวางระบบการบริหารจดัการไมร่ัดกมุ

• ระบบการกํากบัตดิตามการหละหลวม 

• ขาดงบประมาณในการจดัการกบัระบบป้องกนั ค้นหา  

• มีการประนีประนอมยอมความโดยไมเ่อาผิดอยา่งถงึที่สดุทํา

ให้กฎ เกณฑ์ไมศ่กัดิส์ทิธิ์

• การจดัการเรื่องร้องเรียน ไมท่นักาลและไมม่ีประสทิธิผล 

• ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนกั ในเรื่อง

การทจุริต  ตอ่บคุลากร ร่วมถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

• ฯลฯ

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจรติ
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กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO ERM 2017
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พึงระลึกว่า !!

การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต  ไม่ได้ต้องการเพ่งโทษใครผู้ใด  แต่เป็นการ

จัดการเชิงการป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต      
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