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การบริหารจัดการความเสี่ยง 

COSO ERM  2004



กรอบแนวคิด COSO ERM 2004
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รู้สึกอย่างไร !!

หวาดเสียว?
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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 อาจเป็นไปได้ทั้งในทางบวกทางลบ หรือเบี่ยงเบนออกไปจากสิ่งที่
คาดหวังและความเสี่ยงมักจะกล่าวถึงในลักษณะของเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ หรือแม้แต่
ผลกระทบทีเ่กดิ

(ISO guide 73:2009)

�



COSO ERM

• ทุกองค์กรดํารงอยู่เพื่อมอบคุณค่า (value) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• ทุกองค์กรย่อมต้องประสบกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ผู้บริหารมีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะยอมรับความไม่
แน่นอนได้เพียงใด 

• ความไม่แน่นอน อาจก่อให้เกิดได้ทั้งความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งจะมีส่วนทั้งลด หรือ เพิ่มคุณค่า
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COSO ERM 

คุณค่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยดังนี้

1) ฝ่ายบริหารมีการกําหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสมดุลสงูสุด (optimal balance) 
ระหว่างเป้าหมายในเรื่องการเจริญเติบโตและผลตอบแทนขององค์กรกับความเสีย่ง
ที่เกี่ยวข้อง

2) ฝ่ายบริหารได้ใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เหตุการณ์อาจส่งผลทั้งทางดี/โอกาส และร้าย/ความเสี่ยง ฝ่ายบริหารจะต้องนํา
โอกาสไปพิจารณากลยุทธ์หรือกระบวนการกาํหนดวัตถุประสงค์เพื่อฉวยโอกาสนัน้
ไว้ให้ได้  และจัดการกับความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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เหตุการณ์  :  คน

กําลังจะเหยียบเปลือก

กล้วย

โอกาส : ค่อนข้างแน่

ผลกระทบ : บาดเจ็บ 

(มาก ปานกลาง 

น้อย)

สรุป...



การบริหารความเสี่ยงองค์กร

• กระบวนการที่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้กําหนดขึ้น  และนํามาใช้ในการกาํหนดกล
ยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร  โดยการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและสง่ผลกระทบต่อองค์กร  รวมทั้งจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (risk 
appetite) เพื่อช่วยทําให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้
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การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ต่อ)
• เป็นกระบวนการ (process) ที่ดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

• กําหนดขึ้นและนําไปใช้โดยบุคลากรทกุระดับขององค์กร

• นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์

• นําไปใช้ทั่วทั้งองค์กร (portfolio view of risk)

• บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้

• ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

• การบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาจมีความทับซ้อนหรือมีความเชื่อมโยงกัน

• เป็นวิถีสู่ความสําเร็จ  แต่ตัวกระบวนการไม่ใช่ความสําเร็จ
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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
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Internal Control Integrated Framework

(กรอบงานควบคุมภายใน)

Enterprise Risk Management  Integrated Framework

(กรอบการบริหารความเสี่ยง)



4 วัตถุประสงค์ของ ERM

• Strategic เกี่ยวกับการกาํหนดเป้าหมายในระดับสูงซึ่งต้องเป็นแนวทางเดียวกับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
องค์กร

• Operation การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

• Reporting การรายงานทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้ทางการเงินมีความเชื่อถือได้

• Compliance องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 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 

ทัศนคติขององค์การเกี่ยวกับความเสี่ยง

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในสําคัญในการกํากับดูแล 

มีองค์ประกอบที่เหมาะสม 

 ความซื่อตรงและจริยธรรมองค์การ ผู้บริหารระดับสูงต้องทําตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดี

 ความมุ่งมั่นด้านความสามารถ ความรู้ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละ

ตําแหน่ง 

 โครงสร้างการจัดองค์การ
 การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล (สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม ประเมินผล)
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  Integrated 

Framework

หลักการที่สําคัญ

2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 

(Objective Setting)

 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์กลยุทธ์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

 ความสําเร็จของวัตถุประสงค์ / การกําหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน (SMART) 

เหมาะสม

 ความเสี่ยงและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย
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หลักการกําหนดวัตถุประสงค์

S
• Specific

M
• Measurable

A
• Achievable

R
• Relevant

T
• Time-bound
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องค์ประกอบ


	

Enterprise Risk 

Management  Integrated 

Framework

หลักการที่สําคัญ

3. การระบุเหตุการณ์

(Event Identification)

 เลือกเหตุการณ์ที่สําคัญที่สังเกตเห็นได้ และเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่พิจารณา

 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยนอก ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิผลต่อวัตถุประสงค์ ทั้ง

เหตุการณ์ที่เคยเกิดและอาจเกิดในอนาคต



Tools & 
techniques

Review what is 
said about your 
organization on 

social media Questionnair
e & Risk 
Surveys

Loss 
Histories

Financial 
Statements

Flowchart
Personal 

Inspection

Interview 
Subject 
Matter 
experts

HAZOP and 
“what if” 
scenarios

Decline 
business
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Event

Identification



ตัวอย่าง Event Identification

ที่เป็นรูปธรรม
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Event Identification ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อออกรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน 

ถูกต้อง ทันเวลา และสะท้อนสถานะทางการเงินที่

แท้จริงขององคก์ร

(โอกาส) รายงานทางการเงินไม่สะท้อนสถานะ

ทางการเงินที่แท้จริงขององค์กร  ทําให้ สตง. ไม่

รับรองการเงิน หรือรับรองอย่างมีเงื่อนไข

-ขาดระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเหมาะสม

-การสอบทานรายงานการเงินไม่ต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ

-บุคลากรขาดความรู้/เข้าใจในมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ        เป็นต้น        

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถกํากับติดตาม ประเมิน

ระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการและสามารถคืน

ขอ้มูลในหน่วยบริการได้อย่างถูกต้องทันเวลา

(โอกาส) กองทุนฯ  ไม่สามารถกํากับติดตามและ

ประเมินระบบฯ และคือข้อมูลใหห้น่วยฯ ถูกต้อง

และทันเวลา

- ระบบประมวลผลไม่ดี (ประมวลผลช้า) มีข้อผิด

พราด

- ขาดการกํากับติดตามและรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นระบบ      เป็นต้น

เพื่อสนับสนุนให้ อปสข. (บอร์ดระดับเขต)  

ดําเนินการได้ตามภารกิจและมีประสิทธิภาพ  

(โอกาส) ที่ อปสข. จะไม่สามารถบริหารและ

กํากับติดตามการดําเนินงานกองทุนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

- อปสข. (บางส่วน) ไม่เข้าใจในประเด็นที่สําคัญที่

อาจซับซ้อนมีการคิดคํานวณหลายขั้นตอน  จึงไม่

สามารถให้ความเห็นได้

- การสื่อสารและกํากับติดตามงานไม่ต่อเนื่อง

สม่ําเสมอ    เป็นต้น
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  Integrated 

Framework

หลักการที่สําคัญ

4. การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

 ความเสี่ยงก่อนการจัดการ (IR) และความเสี่ยงคงเหลือ (RR)

 ระดับโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)

5. การจัดการตอบสนองความ

เสี่ยง (Risk Responses)

 วิธีการจัดการ/ตอบสนองความเสี่ยง  

6. กิจกรรมควบคุม 

(Control Activity)

 กิจกรรมควบคุมร่วมกบัการจัดการตอบสนองความเสี่ยง (พิจารณาไปด้วยกัน)

 กําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบตัิงาน 

 การควบคุมแบบปอ้งกัน / ค้นพบ / ส่งเสริม / แก้ไขและชดเชย
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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  เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้

COSO  บอกว่า กิจกรรมควบคุมไม่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างมาพิเศษ แต่ควร
เป็นกิจกรรมที่แทรกหรือบูรณาการในกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ  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 คุม

เบิกจ่าย

คุณภาพงานไม่ดี ตรวจสอบ  รับมอบ

ตอบสนองคําขอล่าช้า บันทึกเวลาในใบแจ้ง ตรวจสอบ

ไม่บรรลุผลตาม KPI กําหนดแผนกํากับติดตาม

เบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ใบคําขอ  การอนุมัติ

บันทึกค่าใช้จ่ายไม่ตรงงวด เลขเอกสาร  เข้าแฟ้ม ติดตาม 

ตรวจสอบบัญชี
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk 

Management  Integrated 

Framework

หลักการที่สําคัญ
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information & 

Communication)

 ช่องทางการสื่อสารภายใน ภายนอก  / ช่องทางการแจ้งสัญญาณเตอืนภยั

เมื่อพบสิ่งผิดปกติ

 ระบบสารสนเทศทีด่ ี/ คุณภาพของสารสนเทศ (เหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ ์

ปัจจุบัน ทันเวลา สะดวกเข้าถึง)

8. การติดตามผล (Monitoring)  การติดตามผลระหว่างการปฏิบตังิาน

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง

 การรายงานข้อบกพร่องและสัง่การแก้ไข



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

3	

โอกาส / Likelihood



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
3�

ผลกระทบ / Impact



ระดับ

ผลกระทบ

Impact

ระดับความน่าจะเกิด Likelihood

1 

ยาก

2 

เป็นไปได้น้อย

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

3


Risk profile map

อ้างอิง  อุษณา  ภัทรมนตรี



RISK ASSESSMENT

ความเสี่ยงก่อน

การจัดการ
(Inherent Risk)

มาตรการปัจจุบัน มาตรการปัจจุบัน

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

แผนการแก้ไข

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

33

ระดับความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับได้ (Tolerance level)

ระดับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(Objective level)

�ประเมิน 2 มิติ คือ ระดับความน่าจะเกิด (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)



WORKSHOP
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โจทย์

1. สํานักงาน SWOT พบว่ามีจุดอ่อน “องค์กรทดแทนคนที่จะเกษียณอายุไม่ทัน” 
2. หน่วยบริการเบิกจ่ายเงินกองทุน PP เป็นเท็จในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ
3. กองทุน LTC  จะเป็นหนึ่งในจุดเน้นปี 2563  board กําลังให้ความสําคัญอย่างมาก
4. สํานักบริหารทั่วไปมีภารกิจมากมายหลายภารกิจ และหนึ่งในภารกิจคือ  จัดหาพัสดุ

ครุภัณฑ์ให้กับสํานักงานอย่างทันกาล
5. กลุ่มผู้เปราะบาง “กลุ่มผู้ต้องขัง” จากข้อมูลที่มีพบว่ายังไม่สามารถเขา้ถึงการคัดกรองวัณ

โรคตามเป้าหมาย

ให้กําหนดเป็นความเสี่ยง  ประเมิน กําหนด KRI และวิธีจัดการ ตามแบบฟอร์มใหม่



workshop

1. ระบุวัตถุประสงค์  objective setting

2. ระบุจุดควบคุมปัจจุบนั  present control

3. ระบุความเสี่ยง  risk identify

4. ประเมินความเสี่ยง  risk assessment

5. กําหนดการตอบสนองความเสี่ยง risk response และ ตัวชี้วัด key risk indicator

6. กําหนดผู้รับผิดชอบ และวันแล้วเสร็จ

3�



Step ในการจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มในคู่มือปี 2563

3�



กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO ERM 2017
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