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COSO Internal Control
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COSO I :  Internal Control  1992 COSO I :  Internal Control  2013



COSO ERM 2004 (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT)

4

COSO II :  ERM



Internal control  VS   Enterprise Risk Management
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Internal Control Integrated Framework

(กรอบงานควบคุมภายใน)

Enterprise Risk Management  Integrated Framework   

(กรอบการบริหารความเสี่ยง)



COSO ERM 2017 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การกํากับดูแลและวัฒนธรรม

1.  ควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยกรรมการ
คณะกรรมการทําหน้าที่ควบคุมดูแลกลยุทธ์และการกํากับดูแลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการดําเนินการเพื่อบรรลุกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

2.  จัดตั้งโครงสร้างดําเนินงาน 
องค์กรจัดตั้งโครงสร้างดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุกลยทุธ์และวัตถุประสงคท์างธรุกิจ

3.  กําหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
       องค์กรกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวฒันธรรมที่กิจการพึงประสงค์

4.  แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลัก

    องคก์รแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณคา่หลักของกิจการ

5.  ดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

    องคก์รยึดมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธแ์ละวัตถุประสงคท์างธรุกิจ
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กลยุทธ์และการกําหนดวัตถุประสงค์

6.  วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ
องค์กรพิจารณาผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ของบริบททางธุรกิจต่อภาพความเสี่ยง

7.  กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
องค์กรกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในบริบทของการสร้างคณุคา่ การรักษาคุณค่า และการทําให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง

8.  ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก
       องค์กรประเมินกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพความเสี่ยง

9.  กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

    องคก์รพิจารณาความเสี่ยงในขณะที่กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์
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ผลการปฏิบัติงาน

10.  ระบุความเสี่ยง
   องค์กรระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธรุกิจ

11.  ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
   องค์กรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

12.  จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
          องคก์รจดัลําดับความสําคัญของความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกตอบสนองความเสี่ยง

13.  นําวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติ

       องค์กระบุและเลือกวธิตีอบสนองความเสี่ยง

14.  พัฒนาภาพรวมความเสี่ยง

      องค์กรกรพัฒนาและประเมินภาพรวมความเสี่ยง
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การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุง

15.  ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
   องค์กรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยทุธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

16.  สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน
   องค์กรสอบทานผลการปฏิบัติงานของกิจการ และพิจารณาความเสี่ยง

17.  พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
          องคก์รพยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององคก์รอย่างต่อเนื่อง
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สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน

18.  ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี
   องค์กรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของกิจการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร

19.  สื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง
   องค์กรใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร

20.  รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ
          องคก์รรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ และครอบคลมุทั้งกิจการ
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การกํากับดูแลและวัฒนธรรม
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การกํากับดูแลและวัฒนธรรม

• คกก. มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล  ควรประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถให้คําแนะนําได้

• วัฒนธรรมขององค์กรคือสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าหลัก (ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ การให้ความสําคัญและทําความเข้าใจกับความเสี่ยง)

หลักการที่ 1 ควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ

• คกก.มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกลยุทธ์ ความเสี่ยง และกํากับดูแล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการดําเนินการเพื่อบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

• การควบคุมดูแลความเสี่ยงจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ คกก. เข้าใจกลยุทธ์ขององค์กร ได้รับข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เมื่อบริบททางธุรกิจเปลี่ยน ความ

เสี่ยงที่จะมีผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย   คกก. จึงต้องพิจารณาตนเองและทบทวนตนเองถึงความเชี่ยวชาญ

• คกก. ต้องมีความเป็นอิสระ ที่จะส่งเสริมให้ กก. มีความเที่ยงตรงในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยปราศจาก conflict of interest  คกก. จึงทําหน้าที่การ

ตรวจสอบและถ่วงดุลผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบริหารงานโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

หลักการที่ 2 จัดตั้งโครงสร้างดําเนินงาน

• โครงสร้างดําเนินงานจะสอดคล้องกับโครงสร้างตามกฎหมายและโครงสร้างการบริหาร

• องค์กรจัดตั้งโครงสร้างดําเนินงานและออกแบบสายการรายงานเพื่อดําเนินการตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โครงสร้างที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้

เกิดมุมมองความเสี่ยงที่ต่างกัน  เช่นโครงสร้างกระจายอํานาจ จะเห็นความเสี่ยงบางอย่าง  โครงสร้างรวมศูนย์จะเห็นการกระจุกของความเสี่ยงเรื่องหลัก ๆ

• องค์กรที่มีโครงสร้างซับซ้อนอาจมี คกก. ชุดย่อยหลายชุด ประกอบด้วยสมาชิกจากผู้บริหารที่แตกต่างกันแต่อาจทับซ้อนกัน

• โครงสร้างการดําเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อลักษณะของธุรกิจและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับเทคโนฯ โครงสร้างดําเนินงานใหม่ จะ

เกิดขึ้นด้วย เช่น โครงสร้างดําเนินงานอาจมีลักษณะ “เสมือนจริง” ในไม่ช้านี้ คือพึ่งพิงสถานที่ตั้งทางกายภายน้อยลง แต่ติดต่อทางเทคโนฯ เพิ่มขึ้นมาก
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การกํากับดูแลและวัฒนธรรม

หลักการที่ 3 กําหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์

• คกก. และ ผบห. เป็นผู้กําหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดยรวมและของบุคลากรในองค์กร โดยคุณค่าหลักเป็นตัวผลักให้เกิดพฤติกรรมเพื่อให้เป็นไปตามความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• วัฒนธรรมที่กําหนดอย่างเหมาะสม จะทําให้ทุกหน่วยมีเป้าหมายเดียวกัน และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกัน

• วัฒนธรรมมีผลต่อวิธีการบริหารความเสี่ยง เช่น องค์กรที่ conservative จะไม่คิดอะไรที่โลดโผนหรือต่างจากเดิมนัก  ถ้าเป็นองค์กรที่คิดเชิงนวัตกรรม ก็จะ

กล้าในการกําหนดกลยุทธ์ที่ท้าทายโดยใช้เทคโนฯ มาช่วย ก็มีการจัดการความเสี่ยงอีกแนวหนึ่ง   สปสช. กําหนด ACCEPT เป็นวัฒนธรรมการทํางานในระดับ

บุคคล  การบริหารองค์กรโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การเน้นการมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมระดับองค์กร ซึ่งมีผลต่อการดําเนินการ และจัดการความเสี่ยง 

หลักการที่ 4 แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลัก

• คุณค่าหลักสะท้อนออกมาจากการกระทําและการตัดสินใจที่ปรากฎทั่วทั้งองค์กร ลักษณะการสื่อสารคุณค่านี้คือ “ทัศนะคติและท่าที” (tone) ขององค์กร

• การจัดให้วัฒนธรรมสอดคล้องกับคุณค่าหลักก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น องค์กรเน้นการบริหารด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ก็มีส่วนเน้นให้

ทุกฝ่ายในองค์กรจะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ   การเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ผบห. แสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่าย

ให้ความสําคัญในการตอบสนองความพึ่งพอใจของ ปชช. (ตามพันธกิจขององค์กร)

• คุณค่าหลักที่ตระหนักถึงความเสี่ยง มีส่วนกําหนดท่าทีของการมีภาวะผู้นําที่ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยง  การคิดตัดสินใจอะไรก็

คํานึงถึงความเสี่ยง   ไม่มองความเสี่ยงเป็นเรื่องลบ  ถือว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ 

• การจัดให้มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นคุณค่าหลัก จึงต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและตามพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มี

การให้รางวัล ให้โทษอย่างที่ควรเป็น

• การจัดให้มีการสื่อสารที่เปิดเผยถึงความโปร่งใสของความเสี่ยง  โดยไม่ใช่เป็นประเด็นของการกล่าวโทษใคร หรือใช้เป็นการแก้แค้นเอาคืน  องค์กรต้องสื่อสาร

อย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ด้วย
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การกํากับดูแลและวัฒนธรรม

หลักการที่ 5 ดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคลที่มีความสามารถ

• HR ช่วย ผบห.ในการพัฒนา JD  บทบาทความรับผิดชอบ ฝึกอบรม ประเมินผลงานด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นรายบุคคล

• ผบห. ต้องพิจารณาถึงข้อความรู้ความสามารถของบุคลากรด้าน ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง   ระดับการใช้ดุลพินิจและการจํากัดอํานาจหน้าที่

แต่ละตําแหน่ง  ต้นทุนและประโยชน์ของระดับและทักษะที่แตกต่างกัน

• การดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคคล  จะต้องเสาะหาคนที่มีความรู้ความสามารถตาม spec.   ฝึกอบรบพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงตามบาท

บาทของตนเอง   จัดการให้ทักษะและความชํานาญส่วนบุคคลสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ประเมินผลในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

หรือเป้าหมายที่ตกลงไว้  และประเมินในส่วนของความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับงานตน รักษาบุคลากร โดยให้สิ่งจูงใจอย่างเหมาะสม (อาจ

เป็นทั้ง cash หรือ kind)  

• การจัดการกับแรงกดดัน  ซึ่งมาจากทั้งใน และนอกองค์กร (โควิด สงคราม ศก. ตกต่ํา)  อาจเป็นเหตุให้เกิดความกังวลหรือกลัวการไม่บรรลุตามเป้าหมาย  ซึ่ง

อาจมีผลให้บุคคลใช้อุบายปรับตัวแบบฉ้อฉลได้  องค์กรจึงต้องสร้างให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องนี้ให้ได้ อาจปรับสมดุลของภาระงาน ใหม่ หรือให้ทรัพยากร 

(บางอย่างที่จําเป็น) เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม 

• การเตรียมการเพื่อสืบทอดตําแหน่ง  คกก.  ผบห. ต้องคิดเรื่องนี้และมีแผนนี้  ผู้สืบทอดควรได้รับการอบรม การให้แนวทางสําหรับตําแหน่งนั้น ๆ  โดยปกติ

องค์กรขนาดใหญ่จะกําหนดบุคคลที่สามารถสืบทอดมากกว่าหนึ่งราย
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กลยุทธ์และการกําหนดวัตถุประสงค์

6.  วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ
องค์กรพิจารณาผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ของบริบททางธุรกิจต่อภาพความเสี่ยง

7.  กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
องค์กรกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในบริบทของการสร้างคณุคา่ การรักษาคุณค่า และการทําให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง

8.  ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก
       องค์กรประเมินกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพความเสี่ยง

9.  กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

    องคก์รพิจารณาความเสี่ยงในขณะที่กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์
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• ทุกองค์กรมีกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ด้วยการบูรณาการความเสี่ยงขององค์กรเข้ากับการกําหนดกลยุทธ์

หลักการที่ 6 วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ
• บริบททางธุรกิจ คือพัฒนากร ความสัมพันธ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มิอิทธิพลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสิ่งนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

ซับซ้อน  และคาดการได้ยาก

• การพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปชช (ลูกค้า) provider คู่เทียบ  รัฐบาล  ภาคประชาสังคม ในส่วนของปัจจัยภายในดูที่ ทุน  คน กระบวนการ 

เทคโนโลยี  ส่วนปัจจัยภายนอกดู PESTEL (Political Economic Social Technological Legal Environmental)

หลักการที่ 7 กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• องค์กรจํานวนมากพัฒนากลยุทธ์ไปพร้อมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้   พึ่งเข้าใจว่าไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับใดที่สามารถให้ได้กับทุกองค์กร

• แนวทางที่จะได้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อาจร่วมกันอภิปราย ทบทวนเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  การทําแบบจําลอง 

• องค์กรพิจารณาตัวแปรหลายตัวที่จะช่วยกําหนดกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่นตัวแปรกลยุทธ์ การพัฒนาสิทธิประโยชน์ (ต้องมีอะไรที่ต้องเสร็จ ต้อง

คืบหน้าเท่าไร)  ด้านการเงิน  งบขาลงที่ถูกตัดทอน  การมีเงิน งปม. คงเหลือ   ด้านการดําเนินงาน การเข้าถึงบริการประเภทต่าง ๆ ที่อาจไม่ตามเป้าหมาย  

• ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  อาจพิจารณาบนภารกิจโดยรวม  เช่น  ที่ยอมรับได้ต่ําคือการเสียชื่อเสี่ยง (ไม่โปร่งใส ทุจริต)  รับได้ปานกลาง คือ ความปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    รับได้สูง เช่นการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ใหม่  การให้บริการบางประเภท เป็นต้น     Ex. ในระดับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ถ้า

กําหนดไว้เราจะพัฒนาสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ตอบสนอง ปชช บนข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เพียงพอ   รับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือจะพยายามอย่างมากในการพัฒนา

สิทธิประโยชน์ใหม่   และจะไม่ตัดสินใจอะไรหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ  

กลยุทธ์และการกําหนดวัตถุประสงค์
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หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก

• องค์กรต้องประเมินกลยุทธ์ทางเลือกรวมถึงประเมินความเสี่ยงของโอกาสของแต่ละทางเลือก พิจารณาว่าสามารถเป็นไปได้ในบริบทของการสร้างคุณค่า  

“ความเป็นไปได้ที่กลยุทธ์จะไม่สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าหลัก”   “ผลกระทบของกลยุทธ์ที่เลือก”  Ex. พิจารณากลยุทธ์ร่วมศูนย์...  แต่ขัดกับพันธ

กิจที่จะต้องกระจายอํานาจ  เป็นต้น

• การเข้าใจถึงผลกระทบจากกลยุทธ์ที่เลือก  เพื่อจะได้ทราบว่ากลยุทธ์ที่แตกต่างกันทําให้เกิดภาพความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  คกก ผบห. จึงนําภาพนี้มาตัดสินใจ

เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  วิธีที่นิยมในการประเมิน คือ SWOT  ทําแบบจําลอง  การประเมินมูลค่า  ประมาณรายได้  วิเคราะห์คู่

เทียบ  Scenario Analysis   มีการดูในมิติความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้วย  Ex. มีกลยุทธ์ขยายการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตลาดโลก  ทางที่ 1 ตั้ง

ศูนย์การะจายสินค้าไปในประเทศกําลังพัฒนา ทางที่ 2 ตั้งศูนย์ฯ ภายในประเทศในเมืองขนาดกลาง  ทางที่ 3 ตั้งศูนย์ฯ ภายในฯ ขนาดใหญ่  ทางใดดีที่สุด

• การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เมื่อพบว่ากลยุทธ์นั้นไม่สามารถสร้างคุณค่าได้จริง Ex. เมื่อกลุ่มเปราะบางเข้าถึงระบบได้มากขึ้น  ยุทธ์ฯ  อาจไปเน้นการเข้าถึงที่มี

คุณภาพ มากกว่าการตามหากลุ่มนั้นมาเข้าระบบ

หลักการที่ 9 กําหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

• วัตถุฯ เกี่ยวข้องกับ สภาพคล่องทางการเงิน  ความต้องการของ ปชช.  การเป็นเลิศในการให้บริการ  การปฏิบัติตาม compliance การเพิ่ม ปสภ. การเป็น

ผู้นําทางนวัตกรรม  การมีส่วนร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ  เป็นต้น และวัตถุฯ จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามพันธกิจ

• การเข้าใจผลกระทบจากวัตถุฯ ที่เลือก  เมื่อเลือกแล้วย่อมมีผลต่อการใช้ทรัพยากรในรูปต่าง ๆ ซึ่งกระทบต่อสถานะการเงิน ความซับซ้อนเชิงบริหาร ซึ่งจะมี

ผลต่อการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม หรืออาจยกเลิกวัตถุฯ นั้นไป

• องค์กรกําหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย Ex. การเข้าถึงบริการ... ?  การให้บริการ... ภายใน... นาที   ลด abandon line… %   Ex. วัตถุฯ คือ 

ก. พัฒนานวัตกรรมสิทธิ ปย.   เกณฑ์การวัด  มีชุดสิทธิ ปย. อย่างน้อย... เรื่อง อยู่ในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้   ข. รักษาอัตราการหมุนเวียนของ

บุคลากรให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  เกณฑ์การวัด คือมีอัตรา turn over <10%

กลยุทธ์และการกําหนดวัตถุประสงค์
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ผลการปฏิบัติงาน

10.  ระบุความเสี่ยง
   องค์กรระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธรุกิจ

11.  ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง
   องค์กรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

12.  จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
          องคก์รจดัลําดับความสําคัญของความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกตอบสนองความเสี่ยง

13.  นําวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติ

       องค์กระบุและเลือกวธิตีอบสนองความเสี่ยง

14.  พัฒนาภาพรวมความเสี่ยง

      องค์กรกรพัฒนาและประเมินภาพรวมความเสี่ยง
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• การระบุ ประเมิน และตอบสนองความเสี่ยงอาจทําให้ทราบถึงผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร ไม่ว่าจะดี หรือแย่  ทําให้รู้ถึง

ระดับ business อาจส่งถึงระดับ corporate  ความเสี่ยงกระทบต่อหน่วยเดียว  หรือทุกหน่วยในองค์กร
• การระบุความเสี่ยงใหม่ทําให้ ผบห. หาวิธีตอบสนองได้ทันเวลา  การจัดลาํดบัความสําคัญของความเสี่ยง ทําให้สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้หมาะสมขึ้น  

หลักการที่ 10  ระบุความเสี่ยง

• จัดทําทะเบียนความเสี่ยง บางองค์กรมีการระบุเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเพื่อความมั่นใจว่าทะเบียนความเสี่ยงมีความครบถ้วน

• ความเสี่ยงใหม่ที่ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุฯ  การเปลี่ยนแปลงบริบททางธุรกิจ (รสนิยมของ ปชช.)  ความเสี่ยงก่อน

หน้าที่ไม่เคยมีผลกระทบ  ความเสี่ยงที่ก่อนหน้าไม่เคยทราบ  ความเสี่ยงทําอาจทําให้องค์กรหยุดชะงัก เช่น เทคโนฯ ใหม่   Big Data, Data Analytics   

ทรัพยากรลดลง  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  ประเด็นการเมือง

• มีแนวทางหลายอย่างในการระบุความเสี่ยงสามารถระบุโดยทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน เช่น การวางแผน   การทํา งปม การทบทวน

ผลงาน การประชุม  การตอบข้อร้องเรียน  การเกิดสถานการณ์เสียหาย  และอาจทําโดย ทําแบบสอบถาม วิเคราะห์กระบวนงาน  workshop  สัมภาษณ์  

Data Tracking  Analysitcs

หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

• ความเสี่ยงสามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุฯ ที่กระทบภาพรวมได้  หรือกระทบในกระบวนการย่อยไม่ส่งผลต่อภาพรวม  หรือหากนํามารวมพิจารณาอาจมี

นัยสําคัญมากขึ้น จึงต้องถูกประเมินให้มีความรุนแรงสูงขึ้น  Ex. ไม่สามารถรับ ผชช. ด้าน กม. เป็นความเสี่ยงต่ําสําหรับหน่วยปฏิบัติ แต่จะเริ่มส่งผลอย่างมี

นัยสําคัญมากขึ้นหากประเด็นนี้สําคัญ (ฟ้องร้องคดีความไม่ทัน องค์กรแพ้คดี) ซึ่งต้องการ ผชช. ให้เพียงพอ

• การประเมิน ใช้ความเป็นไปได้ likelihood และผลกระทบ Impact   เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

• การแสดงภาพผลการประเมิน “แผนที่แสดงความรุนแรงของความเสี่ยง” หรือ Heat Map  

ผลการปฏิบัติงาน
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หลักการที่ 12  จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

• การจัดลําดับความสําคัญทําให้องค์กรตัดสินใจตอบสนองและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ลําดับความสําคัญ เช่น ความสามารถในการปรับตัว (เรา

สามารถตอบสนองความต้องการของ ปชช. กลุ่มต่าง ๆ ?)  ความซับซ้อน มีปัจจัยเสี่ยงมาสัมพันธ์กันมา (ปชช. เข้าไม่ถึงบริการ เนื่องจากฐานข้อมูลมีปัญหา  

การส่งต่อของสารสนเทศ  การประสานงานกับ provider)   ความรวดเร็ว (การระบาดโควิด ที่กระทบกับวัตถุฯ ขององค์กร)  ระยะเวลาที่คงอยู่ คือระยะเวลา

ที่ความเสี่ยงคงส่งผลกระทบต่อองค์กร (ข่าวเชิงลบการจัดการประเด็นหน่วยบริการทุจริต  การยังสามารถ clear ในประเด็น... )   การฟื้นตัว  คือความสามารถ

ที่ องค์กรจะปรับตัวสู่ช่วงที่ยอมรับได้   

• ลําดับการจัดความสําคัญ อาจมี สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา

หลักการที่ 13 นําวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติ

• การเลือกวิธีการตอบสนองคํานึงถึงความรุนแรงและความสําคัญของความเสี่ยง  accept คือ ไม่มีการดําเนินการใด  avoid คือ มีการดําเนินการเช่นยกเลิก.. ไม่

ขยาย.. การที่เลือกใช้วิธีนี้แปลว่าองค์กรยังไม่สามารถหาวิธีการตอบสนองที่จะลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  reduce คือ มีการดําเนินการเพื่อลด

ความรุนแรง  share คือ โอนบางส่วนออก เช่น outsource  ซื้อประกันภัย

• ความรุนแรงของความเสี่ยงและช่วงที่ยอมรับได้อาจทําให้ องค์กรทบทวนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  อาจทําให้ทบทวนปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์

• การเลือกและนําวิธีตอบสนองไปปฏิบัตินั้น คํานึงถึง บริบท (โครงสร้าง กม.ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ตั้ง เป็นต้น) ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ  ข้อผูกมัดและความ

คาดหวังที่ต้องปฏิบัติตาม (ของ stakeholders)  การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีผลต่อการใช้ทรัพยากร  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ความ

รุนแรงของความเสี่ยง

• เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองแล้ว จะต้องมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการตอบสนองได้นําไปฏิบัติอย่างที่ควรเป็น (ไม่ได้หมดอย่างสิ้นเชิง)

• การเลือกตอบสนองความเสี่ยงหนึ่งอาจทําให้เกิดความเสี่ยงใหม่ซึ่งไม่เคยระบุไว้ก่อน หรือเกิดผลกระทบยังไม่ได้ตั้งใจ  เช่น สภาพคล่องของเงินน้อยลง เพราะ

ไปลงทุนตอบสนองความเสี่ยงที่ระบุขึ้น

ผลการปฏิบัติงาน
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หลักการที่ 14 การพัฒนาภาพรวมความเสี่ยง 

• ภาพรวมความเสี่ยง (Portfolio View) ช่วยให้ คกก  ผบห. พิจารณาเห็นถึงประเภท ความรุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบ

ในการปฏิบัติงาน  เช่น เพื่อพิจารณาความเสี่ยงรายหน่วยงาน บางหน่วยมีความเสี่ยงสูงโดยเปรียบเทียบ แต่เมื่อมาพิจารณาในภาพรวมขององค์กรแล้ว ความ

เสี่ยงนั้นยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• ภาพรวมความเสี่ยงแบ่งได้ 4 ระดับ ตามระดับของการผนวกรวมความเสี่ยงจากน้อยไปหามากดังนี้คือ  1) บูรณาการน้อยมาก คือ ระดับมุมมองความเสี่ยง 

(risk view)  คือมองแยกเป็นเรื่อง ๆ มุ่งเน้นเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (มากกว่าวัตถุประสงค์)  2) บูรณาการน้อย คือ ระดับ มุมมองประเภทความเสี่ยง (risk 

category view)  เป็นการนําข้อมูลจากทะเบียนความเสี่ยงมาจัดกลุ่มออกเป็นประเภทต่าง ๆ   3) บูรณาการบางส่วน คือ มุมมองภาพความเสี่ยง  ที่มองได้

รวมมาขึ้นมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ขององค์กร (strategy financing/reporting operation compliance  Technology) 4) บูรณาการอย่างสมบูรณ์ คือ 

ภาพรวมความเสี่ยง (Portfolio View)  มุมมองนี้เน้นที่กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในภาพรวมขององค์กร 

• การวิเคราะห์ภาพรวมความเสี่ยง ทําได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิเคราะห์ เช่น เลือกประเมินผลกระทบที่เกิดจาก 1 ตัวแปร หรือตัวแปรหลาย ๆ ตัว

พร้อมกัน  เช่นกระทบจากการที่มีระบบไม่ดี  มีเงินไม่พอ และบุคลกรไม่พร้อม (ไม่เชี่ยวชาญและรับผิดชอบ)  ทําให้เกิดภาพรวมที่รุนแรงในหลาย ๆ ความเสี่ยง 

หรือ รุนแรงในระดับ corporate risk เลย การได้ทราบก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการจัดการกับความเสี่ยงได้ตรงประเด็นขึ้น

ผลการปฏิบัติงาน
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การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุง

15.  ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
   องค์กรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลยทุธ์และวตัถุประสงคท์างธุรกิจ

16.  สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน
   องค์กรสอบทานผลการปฏิบัติงานของกิจการ และพิจารณาความเสี่ยง

17.  พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
          องคก์รพยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององคก์รอย่างต่อเนื่อง



24

• กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร แนวปฏิบัติ และความรู้ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา

หลักการที่ 15  ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

• องค์กรควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายใน  เช่น โครงสร้าง กระบวนการสําคัญ ระบบสารสนเทศ นวัตกรรม ผู้นําและทรัพยากรบุคคล  

สภาพแวดล้อมภายนอก กฎหมาย  เศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ  สงคราม สิ่งแวดล้อม กระแสทางวัฒนธรรม  

หลักการที่ 16 สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน

• เมื่อเวลาผ่านไปอาจเป็นได้ว่าองค์กรไม่ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาตอบคําถามเหล่านี้  องค์กรได้ดําเนินตามที่คาดหวัง

และบรรลุเป้าหมาย ?   มีเรื่องใดที่กําลังเกิดเป็นความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ?   องค์กรรับความเสี่ยงมากพอที่จะบรรลุเป้าหมาย ?  ได้

ประมาณค่าความเสี่ยงถูกต้อง ? (จาก risk factors มีอะไรเพิ่ม และที่กระทบรุนแรงกว่าที่ประมาณไว้)

• ถ้าพบว่าผลการปฏิบัติต่อความเสี่ยงยังยอมรับไม่ได้  จะต้อง 1) สอบทานวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 2) สอบทานกลยุทธ์ 3) สอบทานวัฒนธรรม 4) ปรับเปลี่ยน

เป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน 5) ประเมินความรุนแรงและผลกระทบของความเสี่ยง  6) สอบทานการจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 7) ปรับเปลี่ยน

วิธีการตอบสนอง 8) ปรับเปลี่ยนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (อาจเป็น KRI) 

การสอบทานและการแก้ไขปรับปรุง

หลักการที่ 17 พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

• แม้องค์กรบริหารความเสี่ยงได้ดีแล้ว ก็ยังสามารถเพิ่ม ปสภ. ได้อีก โอกาสที่ควรทบทวนและปรับปรุงอาจมีในด้านต่าง ๆ คือ 1) เทคโนโลยี (ทําให้มากขึ้น 

Authentication, Data Mining, AI Audit Machine Learning etc.) 2) ข้อบกพร่องในอดีต 3) การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (เช่นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ

กํากับดูแลให้เหมาะสมขึ้น) 4) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  5) ประเภทความเสี่ยง (เช่นเดิมไม่เคยสนใจมากด้าน cyber, PDPA หลังจากปฏิบัติงานพบว่ามี

ผลกระทบสูงจึงนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์และความเสี่ยง)  6) การสื่อสาร (จากการสอบทานพบการใช้ ระบบอีสารบรรณ ยังไม่ประสบผลสําเร็จมัก จึงเริ่ม

วิธีการต่าง ๆ เช่น ผ่าน blog , ผ่าน instant message เป็นต้น เพื่อดึงดูดความสนใจและการตอบสนอง)   7) การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 
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สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน

18.  ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี
   องค์กรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของกิจการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร

19.  สื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง
   องค์กรใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร

20.  รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน ในระดับต่าง ๆ
          องคก์รรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ และครอบคลมุทั้งกิจการ
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• เทคโนฯ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด องค์กรถูกท้าทายโดยข้อมูลจํานวนมหาศาลในด้านความถูกต้องรวดเร็ว ประมวลผล จัดเก็บ ใช้ประโยชน์

หลักการที่ 18  ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี

• สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง คือ สารสนเทศที่ช่วยให้องค์กรเกิดความคล่องตัวใจการตัดสินใจ ซึ่งทําให้เราได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จึงต้องคํานึงถึงขนาดที่ไม่มากเกิน 

และมีต้นทุนที่เหมาะสม

• สารสนเทศเหล่านั้นเพื่อช่วยการกํากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร (ดํารงความเป็นเลิศการให้บริการ จึงต้องเน้นการอบรม ทดสอบ ประเมิน บุคลากรฝ่ายสําคัญ 

เช่น call center เป็นต้น)   สารสนเทศในเรื่องความคาดหวังของ stakeholders (สัญญา เงื่อนไข ข้อเสนอ ความพึ่งพอใจ มีการจัดทําจัดเก็บ และวิเคราะห์ไว้

อย่างไรบ้าง)   สารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (อาจมีของคู่เทียบเพื่อการพัฒนา)  สารสนเทศการสอบทานและแก้ไข (ทําอะไรไว้อย่างไรบ้าง) 

• การใช้สารสนเทศแบบไม่มีโครงสร้างในการตัดสินใจ (เอาข้อมูลจาก AI มาวิเคราะห์ต่อ)  การกําหนดความต้องการสารสนเทศ (จากการที่องค์กรทํากลยุทธ์ร้าน

ยาคุณภาพ) ก็ต้องเตรียมสารสนเทศให้ตรงกับหน่วยงานที่มีอํานาจกํากบัดูแล (กลุ่ม ปชก ประเภทยาและบริการที่จะให้ ข้อมูลตอบกลับของ UC ที่ใช้บริการ 

เป็นต้น) 

• แหล่งข้อมูลมีภายใน (การประชุม คกก ผบห.  การสํารวจความพึงพอใจลูกค้า  e letter ผลปฏิบัติงาน ดัชนีสาธารณะ  สื่อสังคม online  Blog)

• การจัดการข้อมูล พิจารณา 3 ประการ คือ 1) การกํากับ 2) กระบวนการและการควบคุม 3) สถาปัตยกรรมข้อมูล (แบบจําลอง นโยบาย กฎระเบียบ) 

• การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสารสนเทศ Ex ใช้เทคโนแบบสวมใส่ (Wearable Technology) ให้กับผู้ป่วยโรค.. เพื่อติดตามสุขภาพแต่ละราย

สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน
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หลักการที่ 19 สื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง

• องค์กรสื่อสารสารสนเทศที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ผลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรณีการเกิดจุดอ่อน  การด้วยคุณภาพ การไม่ปฏิบัติ

ตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

• การสื่อสารกับ คกก. อาจปรับโครงสร้างยกระดับตําแหน่ง ผบห. ด้านความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์จะมีการผนวกเรื่องความเสี่ยงเข้า

ไปด้วยทุกครั้ง   ผบห. ควรอภิปรายเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง อาจจัดทําอย่างเป็นทางการทุกไตรมาส หรือเรียกประชุมแบบวิสามัญ

• การสื่อสารมีหลากหลาย เช่นประชุมร่วมกัน ประกาศข้อความทาง intranet  สื่อสังคมออนไลน์  สัมมนา  อบรม  เอกสารลายลักษณ์

• อาจจําเป็นต้องมีเส้นทางสื่อสารแยกต่างหาก เช่น สายด่วนแจ้งเบาะแส (Whistle-Blower Hotline)

สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน

หลักการที่ 20 รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน

• รายงานจะช่วยให้บุคลากรเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงาน 

• สารสนเทศด้านความเสี่ยงมีอยู่ในระดับต่าง ๆ Ex รายงาน คกก. สนับสนุนการติดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกลยุทธ์องค์กร  รายงาน คนย. 

ผบห. นําเสนอข้อมูลในระดับละเอียดมากขึ้น สนับสนุนการกําหนดกลยุทธ์ การจัดทํา งปม.  การกําหนดแนวทางการให้บริการ ตาม งปม ขาลง  การตัดใจให้

ฝ่ายต่างดําเนินการตอบสนองวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ 

• คุณลักษณะของการรายงาน มีทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เรียบง่าย ซับซ้อน ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท ความซับซ้อนขององค์กร รายงานเหตุการณ์ในอดีตเป็น

ประโยชน์ แต่ก็ควรเน้นการมองไปข้างหน้าจะเกิดประโยชน์มากกว่า

• ชนิดของการรายงาน ควรพิจาณาให้มีสิ่งต่อไปนี้ (อาจไม่ทั้งหมด คือ ภาพรวมความเสี่ยง (รายงาน คกก. ผบห สูง) ภาพความเสี่ยง (คล้ายกับภาพรวม แต่มุ่งไป

ที่ระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่นของ Line ของ Cluster)  การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (root clause เพื่อหา risk factors)  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงใหม่  KRI   วิเคราะห์แนวโน้ม  ติดตามแผนและกระบวนการใหม่ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

• ตัวชี้วัดหลักที่ใช้คาดการณ์ความเสี่ยง KRI  ควรถูกรายงานไปพร้อม KPI เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับผลการปฏิบัติงาน
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ข้อมูลสนับสนุน
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คํานิยามที่สําคญั

บริบททางธุรกิจ (Business Context) : พัฒนาการ เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ รวมทั้งปัจจัยอืน่ ๆ ที่อาจมีอิทธิพล หรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์

และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในปัจจบุันและในอนาคต

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Objectives) : ขั้นตอนที่องค์กรสามารถใช้วัดความสําเร็จตามกลยุทธ์

คุณค่าหลัก (Core Values) : ความเชื่อและอุดมการณ์ขององคก์รเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดี สิ่งที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมขององค์กร

วัฒนธรรม (Culture) : ทัศนะคติ พฤติกรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ทั้งในแง่บวกและลบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและบุคลากร และสะท้อนให้เก็นถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าหลกัขององคก์ร



พัฒนาการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

•  การเข้าสู่ยุคการค้าเสรี การแข่งขันสูง และรุนแรงขึ้น

•  การลงทุนจากต่างชาติผ่านตลาดหลักทรัพย์ภายในประเทศ

•  การทุจริต ที่เกิดจากผู้บริหารระดับสูง ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  กระตุ้นกระแส

ความ ต้องการความโปร่งใส การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance)
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พัฒนาการการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง

• ระหว่าง 1973-1977  สมัยประธานาธิบดีนิกสัน มีการกล่าวหาการรับเงิน
จากผู้ประกอบธุรกิจ   จึงมีการสํารวจและพบว่ามีธุรกิจ กว่า 400 แห่ง
จ่ายเงินสินบน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการ 

• ปี 1977  มีการประกาศใช้กฎหมาย The Foreign Corrupt Practice Act 
(FCPA : 1977)   การจ่ายสินบนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบการควบคุมภายในและการบันทึกบัญชี

• ปี 1985  จัดตั้งคณะกรรมมาธิการของอเมริกา เรียกว่า Treadway 
Commission 

• ปี 1987 Treadway Commission  เสนอให้ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามนัยของกฎหมาย  FCPA 
ต่อมารู้จักในชื่อ COSO หรือ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission

• ปี  1992  COSO  เสนอรายงานกรอบงานการควบคุมภายใน (COSO I)  
(Internal control – Integrated Framework)  5 องค์ประกอบ (ปี พ.ศ. 
2535)  และได้ปรับในปี 2013 (พ.ศ.2556)  เพิ่ม 17 หลักการ

• ปี 2004 COSO ERM (Enterprise Risk Management) (COSO II)  
กําหนด 4 วัตถุประสงค์ความเสี่ยง  8 องค์ประกอบ และได้ออก ปรับเพิ่มแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการในปี 2017 (พ.ศ. 2560) มี 
20 หลักการ

31



พัฒนาการ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับโลก

• ปี  2002 มีการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่   เอนรอน  เวิร์ลคอม  ไทโค    โดยเฉพาะเอนรอน  มีการจัดทํางบการเงินไม่

ถูกต้อง  ปกปิดผลขาดทุน เป็นการร่วมมือกันระหว่าง  CEO, CFO และผู้สอบบัญชี   เป็นที่มาของกฎหมาย SOX (US. Sarbanes-

Oxley Act)   สาระของกฎหมายคือ  ให้ปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานเกี่ยวกับ การกํากับดูแล การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน   

CEO CFO ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินและการควบคภุายในด้านงบการเงิน ทั้งต้องเปิดเผยเรื่องนี้ในรายงาน

ประจําปี  การไม่ปฏิบัติมีโทษทั้งปรับและติดคุก 20 ปี

• ปี 2004  OECD (องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ)  ประกาศหลักการการกํากับดูแลสากล 

เช่นการกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น การได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคของผู้ถือหุ้น  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใส การกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ายบริหาร

• ปี 2004  COSO  ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework)   มักเรียกกว่า COSO II  (ปี พ.ศ. 2547)

• ปี 2009  IIA : The Institute of Internal Auditors ประกาศใช้มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(Internal Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards  ให้กับผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติไม่ว่า

จะเป็นสมาชิกหรือไม่
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พัฒนาการ การควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง ในประเทศไทย
พ.ศ. 2472  เริ่มมีการสอบบญัชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ.ศ. 2491  ตั้งสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต

พ.ศ. 2505  กระทรวงการคลังระบุให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2517  จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2521  กระทรวงการคลังจัดทําคู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการครั้งแรก

พ.ศ. 2531  สตง.  ขยายขอบเขตการตรวจสอบด้านความประหยดั ประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า ตรวจสอบดําเนินงาน

พ.ศ. 2532  ตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จนปี 2539 ได้ทําสัญญาร่วมเป็นสมาชิกของ สถาบันการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ 

(IIA : The Institute of Internal Auditors)

พ.ศ. 2535  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคําขอจดทะเบียน ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในและการควบคมุ

ภายในที่เหมาะสม

พ.ศ. 2539 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําคู่มือระบบการควบคมุภายใน COSO เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2544  คตง. ประกาศระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในภาครัฐ  (เป็นที่มาของการรายงาน แบบ ปส ปอ ปย)

พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการควบคมุภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (วค.1, 2, ปค.1-6)

พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการบริหารความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังออกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคก์ร พ.ศ.256433



4 วัตถุประสงค์  8 องค์ประกอบ

• Strategic เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายในระดับสูงซึ่ง
ต้องเป็นแนวทางเดยีวกับการสนบัสนนุวัตถุประสงค์
ขององค์กร

• Operation การใช้ทรัพยากรขององค์กรอยา่งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

• Reporting การรายงานทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้
ทางการเงินมีความเชื่อถือได้

• Compliance องค์กรได้ปฏบิตัติามกฎหมาย และ
ข้อกําหนด
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

Environment)

 แนวคิด วิธีการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารระดับสูง รวมถึง แนวคิด ทัศนคติของ

องค์การเกี่ยวกับความเสี่ยง

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในสําคัญในการกํากับดูแล มี

องค์ประกอบที่เหมาะสม 

 ความซื่อตรงและจริยธรรมองคก์าร ผู้บริหารระดับสูงต้องทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 ความมุ่งมั่นด้านความสามารถ ความรู้ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง 

 โครงสร้างการจัดองคก์าร
 การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล (สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม ประเมินผล)
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2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective 

Setting)

 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงคก์ลยทุธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

 ความสําเร็จของวตัถุประสงค ์/ การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (SMART) เหมาะสม

 ความเสี่ยงและความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได้ คลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย
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4. การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

 ความเสี่ยงก่อนการจัดการ (IR) และความเสี่ยงคงเหลอื (RR)

 ระดับโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)

3. การระบุเหตุการณ์

(Event Identification)

 เลือกเหตุการณ์ที่สําคัญที่สังเกตเห็นได้ และเกี่ยวข้องกับวตัถุประสงคท์ี่พิจารณา

 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยนอก ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิผลต่อวัตถุประสงค ์ทั้งเหตุการณ์ที่

เคยเกิดและอาจเกิดในอนาคต

5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk 

Responses)

 วิธีการจัดการ/ตอบสนองความเสี่ยง  
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6. กิจกรรมควบคุม 

(Control Activity)

 กิจกรรมควบคุมร่วมกับการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (พิจารณาไปด้วยกัน)

 กําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน 

 การควบคุมแบบป้องกัน / ค้นพบ / ส่งเสริม / แก้ไขและชดเชย

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information & Communication)

 ช่องทางการสื่อสารภายใน ภายนอก  / ช่องทางการแจ้งสัญญาณเตือนภัยเมื่อพบสิ่งผดิปกติ

 ระบบสารสนเทศที่ดี / คุณภาพของสารสนเทศ (เหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ์ ปัจจุบัน ทันเวลา 

สะดวกเข้าถึง)

8. การติดตามผล (Monitoring)  การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง

 การรายงานข้อบกพร่องและสั่งการแก้ไข

37



เอกสารอ้างอิง
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : แนวทางการตรวจสอบภายใน : 2548

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 42 : 2551

 สํานักงานการการตรวจเงินแผ่นดิน : แนวทางการจัดวางระบบการควบคมุภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน : 2544

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสูส่งัคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต : 
2561

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : เอกสารประกอบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติภายใต้หัวข้อ 
การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : 2562

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : คู่มือการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง : 2564

 ฉันทนา  สืบสิน  : การบริหารความเสี่ยง :  โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)  หลักสูตร 
Comprehensive รุ่นที่ 10 : 2560

 อุษณา  ภัทรมนตรี : การตรวจสอบและการควบคุมภายในสมัยใหม่ : 2564

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. (2013). COSO Internal Control 
Integrated Framework (Online) http://wwwcoso.org เข้าสืบค้น 2564
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