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โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ



วัตถุประสงค์ 

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการควบคมุภายในและบริหารความเสีย่ง
ตามแนว COSO  

ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงของ
หน่วยงานตนเองได้  (Control Self Assessment : CSA)

ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงานได้
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กรอบการนําเสนอ

แนวคิดและหลักการการควบคุมภายใน

กรอบ/แนวคิด COSO

กรอบ/แนวคิด COSO ERM
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พัฒนาการ การควบคุมภายใน

 ระหว่าง 1973-1977  สมัยประธานาธิบดีนิกสัน มีการกล่าวหาการรับเงินจากผู้ประกอบ
ธุรกิจ   จึงมีการสํารวจและพบว่ามีธุรกิจ กว่า 400 แห่งจ่ายเงินสินบน เพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบกิจการ 

 ปี 1977  มีการประกาศใช้กฎหมาย The Foreign Corrupt Practice Act (FCPA : 
1977)   การจ่ายสินบนเป็นเรื่องผดิกฎหมาย และผู้บริหารจะตอ้งรับผดิชอบการควบคุม
ภายในและการบันทึกบัญชี

 ปี 1985  จัดตั้งคณะกรรมมาธิการของอเมริกา เรียกว่า Treadway Commission 

 ปี 1987 Treadway Commission  เสนอให้ตัง้คณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามนัยของกฎหมาย  FCPA ต่อมารู้จักในชื่อ COSO หรือ 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission

 ปี  1992  COSO  (COSO I) เสนอรายงานกรอบงานการควบคุมภายใน (Internal 
control – Integrated Framework)  5 องค์ประกอบ (ปี พ.ศ. 2535)  และได้ปรับใน
ปี 2013 (พ.ศ.2556)  เพิ่ม 17 หลักการ
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พัฒนาการ การควบคุมภายใน
 ปี  2002 มีการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่   เอนรอน  เวิร์ลคอม  ไทโค    โดยเฉพาะเอนรอน  มี
การจัดทํางบการเงินไม่ถูกต้อง  ปกปิดผลขาดทุน เป็นการร่วมมือกันระหว่าง  CEO, CFO และผู้สอบบัญชี   
เป็นที่มาของกฎหมาย SOX (US. Sarbanes-Oxley Act)   สาระของกฎหมายคือ  ให้ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานเกี่ยวกับ การกํากับดูแล การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน   CEO CFO ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องของงบการเงินและการควบคุภายในด้านงบการเงิน ทั้งต้องเปิดเผยเรื่องนี้ในรายงานประจําปี  
การไม่ปฏิบัติมีโทษทั้งปรับและติดคุก 20 ปี

 ปี 2004  OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ)  ประกาศ
หลักการการกํากับดูแลสากล เช่นการกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น การได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคของผู้
ถือหุ้น  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ายบริหาร

 ปี 2004  COSO  ได้เสนอกรอบงานการประเมินความเสี่ยงระดับองค์การ (Enterprise Risk 
Management – Integrated Framework)   มักเรียกกว่า COSO II  (ปี พ.ศ. 2547)

 ปี 2009  IIA : The Institute of Internal Auditors ประกาศใช้มาตรฐานสากลสําหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Internal Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing Standards  ให้กับผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่
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พัฒนาการ การควบคุมภายใน ในประเทศไทย
พ.ศ. 2472  เริ่มมีการสอบบัญชี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ.ศ. 2491  ตั้งสมาคมนักบัญชแีละผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

พ.ศ. 2505  กระทรวงการคลังระบุให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน

พ.ศ. 2517  จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2521  กระทรวงการคลังจัดทําคู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการครั้งแรก

พ.ศ. 2531  สตง.  ขยายขอบเขตการตรวจสอบด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า ตรวจสอบดําเนินงาน

พ.ศ. 2532  ตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จนปี 2539 ได้ทําสัญญาร่วมเป็นสมาชิกของ สถาบันการ
ตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ (IIA : The Institute of Internal Auditors)

พ.ศ. 2535  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะยื่นคําขอจดทะเบียน ต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

พ.ศ. 2539 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําคู่มือระบบการควบคุมภายใน COSO เป็นครั้งแรก

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

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

พ.ศ. 2562 กระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562

7



ความหมาย การควบคุมภายใน

 กระบวนการ หรือขั้นตอนการทํางาน เป็นผลจากการออกแบบโดย
คณะกรรมการ  ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์กร เพื่อทําให้องค์กรมั่นใจ 
ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 3 เรื่อง หลักคือ
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ความหมาย (ต่อ)

  การดําเนินงานมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ (Operation)

  รายงานการเงิน  เชื่อถือได้ (Financial Reporting)

  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  นโยบาย (Compliance)
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ควบคุมภายใน  VS  ตรวจสอบภายใน

 การควบคุมภายใน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจดัการ
องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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 การตรวจสอบภายใน (internal auditing) เป็นกลไกอย่างหนึ่งใน
การติดตามกระบวนการควบคุมภายในขององค์การ (monitoring 
control)  เพื่อให้การควบคุมภายในอยู่ในระดับสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม  ซึ่งทา้ยที่สุดจะส่งผลให้องค์การสามารถลดความเสี่ยงที่
จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้  (สตท : 2548 น. 12)



แนวคิดพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน
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1. เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3 ด้าน  O F C

2. เป็นกระบวนการที่ต้องทํา



แนวคิดพื้นฐานด้านการควบคุมภายใน
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4. ให้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลเท่านั้น 

(reasonable assurance)

3. ไม่ใช่เพียงแต่กําหนดเป็น

นโยบายและคู่มือ

5. ประยุกต์ตามโครงสร้างองค์กร

ในแต่ละระดับ



กลไกภายในหน่วยงาน 

คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร

ผู้ปฏิบัติ

วิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
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การควบคุมภายใน มี 2 ลักษณะ

• นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ

• โครงสร้างองค์กร

• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

• การกําหนดหน้าที่

• การมอบอํานาจ  ฯลฯ

Hard 
control

• การปลูกฝังจิตสํานึก

• การสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริต

• การบ่มเพาะให้เกิดจิตสํานึก
สาธารณะ

• การชื่นชม ยกย่อง

• ภาวะผู้นํา 

Soft 
control
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กรอบแนวคิด  COSO
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กรอบแนวคิด COSO

นิยมทําเป็นรูปลูกบาศก์แสดงให้เห็น 3 มิติ 

ซึ่งในแต่ละมิติมีความสัมพันธ์กัน ที่ต้อง

นําไปประยุกต์ใช้ภายในทุกระดับขององค์กร 

ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร ฝ่าย หน่วยปฏิบัติ 

กระบวนการ รวมถึงการใช้บริการจาก

บุคคลภายนอก

5 องค์ประกอบสนับสนุนวัตถุประสงค์ทั้ง 3 

ข้อ และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
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วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

ด้านการดําเนินงาน 
(Operation) 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
และข้อบังคับ

(Compliance)

ด้านการรายงาน

 (Reporting)

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมาย

ของการปฏิบัติงาน การเงิน การ

ดูแลทรัพย์สิน
ความเชื่อถือได้ของ

รายงานทางการเงินและ

ไม่ใช่การเงิน

การปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ระเบียบ

ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิด

ความเสียหายจากการละเว้นไม่ปฏิบัติ17



องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน
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มี 5 องค์ประกอบมี 5 องค์ประกอบ

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กิจกรรมควบคุม (Control Activities)กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

การ    เฝ้าติดตามประเมิน (Monitoring)การ    เฝ้าติดตามประเมิน (Monitoring)



กระบวนการ IC
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5
Components

17 Principles
คุณลักษณะสําคัญของ

องค์ประกอบ

Points of Focus
คือ คุณลักษณะสําคัญของหลักการแต่ละข้อ

Control
การควบคุมจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่และถือปฏิบัติ

ปีรามิด การควบคุมภายใน
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5 Components    17 Principles

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

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

(การรายงานผลงานและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ)
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Component 2 : Risk Assessment : RA

Risk Assessment 6.  Specifies suitable objectives

(การระบุวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม)

7.  Identifies and analyzes risk

(การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง)

8.  Assesses fraud risk

(การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต)

9.  Identifies and analyzes significant change  

    (การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ)
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Component 3 : Control Activity : CA

Control Activities 10. Selects and develops control activities

(การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม)

11. Selects and develops general controls over 

technology (การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไป

     ด้านเทคโนโลยี)

12. Deploys through policies and procedures

(การกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการควบคุม)
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Component 4 : Information & Communication : IC

Information & Communication 13. Uses relevant information

     (การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง)

14. Communicates internally

(การสื่อสารภายใน)

15. Communicates externally

(การสื่อสารภายนอก)
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Component 5 : Control Activity : MA

Monitoring Activities 16. Conducts ongoing and/or separate evaluations

(การติตามผลและการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและแบบ

       อิสระ)

17.  Evaluates and communicates deficiencies

(การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร)

26



ตัวย่อ หลักการ

CE1 1. องค์การแสดงความมุ่งมั่นด้านความซื่อตรงและจริยธรรม

CE2 2. คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบด้านการกํากับดูแล

CE3 3. ฝ่ายบริหารกําหนดโครงสร้าง สายการรายงาน อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

CE4 4. การแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

CE5 5. การรายงานผลงานและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

RA6 6. การระบุวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

RA7 7. การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

RA8 8. การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

RA9 9. การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

CA10 10. การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม

CA11 11. การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี

CA12 12. การกําหนดและปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการควบคุม
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ตัวย่อ หลักการ

IC13 13. การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

IC14 14. การสื่อสารภายใน

IC15 15. การสื่อสารภายนอก

MA16 16. การติดตามผลและการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและแบบอิสระ

MA17 17.การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร
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สภาพแวดล้อมการควบคุม

ด้านกฎระเบียบ
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สภาพแวดล้อมการควบคุม

โครงสร้างองค์กร
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สภาพแวดล้อมการควบคุม

มีผลต่อการประเมินความ

เสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
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• กฎระเบียบ  ตา่ง ตรวจสอบ เวชระเบียน  ฯ  

กิจกรรมควบคุม
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กรอบแนวคิด COSO ERM
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แค่เห็นก็เสียวแล้ว
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ความเสี่ยง ?

ความเสี่ยง Risk : ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์  ความเสี่ยงวัดได้จากผลกระทบจากเหตุการณ์และ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

(IIA standards)

ความเสี่ยงคือ โอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร  ระดับของความเสี่ยงสามารถวัด
ได้จากผลที่ตามมา (consequence) และโอกาสที่เหตุการณ์ ๆ หนึ่งจะ
เกิดขึ้น (likelihood)   ผลกระทบ คือผลลัพธ์หรือผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ๆ หนึ่ง เป็นไปได้ทั้งในทางบวกหรือลบ

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

ความเสี่ยงคือผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  : 

effect of uncertainty on objectives   ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น อาจ

เป็นไปได้ทั้งในทางบวกทางลบ หรือเบี่ยงเบนออกไปจากสิ่งที่คาดหวังและ

ความเสี่ยงมักจะกล่าวถึงในลักษณะของเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใน

สถานการณ์ หรือแม้แต่ผลกระทบที่เกิด

(ISO guide 73:2009)
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COSO ERM

• ทุกองค์กรดํารงอยู่เพื่อมอบคุณค่า (value) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

• ทุกองค์กรย่อมตอ้งประสบกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ผู้บริหารมี

หน้าที่ตัดสินใจว่าจะยอมรับความไม่แน่นอนได้เพียงใด 

• ความไม่แน่นอน อาจก่อให้เกิดได้ทัง้ความเสี่ยง และโอกาส ซึ่งจะมสี่วนทั้ง

ลด หรือ เพิ่มคุณค่า
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COSO ERM 

คุณค่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัยดังนี้

1) ฝ่ายบริหารมีการกําหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสมดุลสูงสุด (optimal 
balance) ระหว่างเป้าหมายในเรื่องการเจริญเติบโตและผลตอบแทน
ขององค์กรกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2) ฝ่ายบริหารได้ใช้ทรัพยากรเพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) เหตุการณ์อาจส่งผลทั้งทางดี/โอกาส และร้าย/ความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร
จะต้องนําโอกาสไปพิจารณากลยุทธ์หรือกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อฉวยโอกาสนั้นไว้ให้ได้  และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
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เหตุการณ์  :  คน

กําลังจะเหยียบเปลือก

กล้วย

โอกาส : ค่อนข้างแน่

ผลกระทบ : บาดเจ็บ 

(มาก ปานกลาง 

น้อย)

สรุป...



การบริหารความเสี่ยงองคก์ร

• กระบวนการทีค่ณะกรรมการ  ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้

กําหนดขึ้น  และนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร  โดยการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ให้สามารถระบุ

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร  รวมทั้งจัดการความ

เสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (risk appetite) เพื่อช่วยทําให้

เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์

ตามที่กําหนดไว้
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การบริหารความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ

กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้

หน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง
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การบริหารความเสี่ยงองคก์ร (ต่อ)

• เป็นกระบวนการ (process) ที่ดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

• กําหนดขึ้นและนําไปใช้โดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร

• นํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์

• นําไปใช้ทั่วทั้งองค์กร (portfolio view of risk)

• บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้

• ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผล

• 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

Internal Control Integrated Framework

(กรอบงานควบคุมภายใน)

Enterprise Risk Management  Integrated 

Framework

(กรอบการบริหารความเสี่ยง)
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4 วัตถุประสงค์ของ ERM

• Strategic เกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายในระดับสูงซึ่งต้องเป็นแนวทาง

เดียวกับการสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร

• Operation การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ

• Reporting การรายงานทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้ทางการเงนิมีความ

เชื่อถือได้

• Compliance องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนด
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8 องคป์ระกอบ
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องค์ประกอบ
Enterprise Risk Management  

Integrated Framework

หลักการที่สําคัญ

1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 

Environment)

 แนวคิด วิธีการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารระดับสูง รวมถึง แนวคิด 

ทัศนคติขององคก์ารเกี่ยวกับความเสี่ยง

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในสําคัญในการกํากับ

ดูแล มีองค์ประกอบที่เหมาะสม 

 ความซื่อตรงและจริยธรรมองค์การ ผู้บริหารระดับสูงต้องทําตนเป็น

แบบอย่างที่ดี

 ความมุ่งมั่นด้านความสามารถ ความรู้ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานใน

แต่ละตําแหน่ง 

 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 คลาดเคลื่อนจาก

เป้าหมาย
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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 และเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ที่พิจารณา

 เหตุการณ์ความเสี่ยง ปัจจัยนอก ปัจจัยภายใน ที่มีอิทธิผลต่อ

วัตถุประสงค์ ทั้งเหตุการณ์ที่เคยเกิดและอาจเกิดในอนาคต
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Event Identification

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง (risk factors)

เพื่อออกรายงานทางการเงิน

เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้อง 

ทันเวลา และสะท้อนสถานะ

ทางการเงินที่แท้จรงิขององค์กร

รายงานทางการเงินไม่สะท้อน

สถานะทางการเงินที่แท้จรงิ

ขององค์กร  ทําให้ สตง. 

ไม่รับรองการเงิน หรือรับรอง

อย่างมีเงื่อนไข

-ขาดระบบสารสนเทศที่

ทันสมัย และเหมาะสม

-การสอบทานรายงานการเงิน

ไม่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

-บุคลากรขาดความรู้/เข้าใจใน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

-ขาดงบประมาณสนับสนุนทั้ง

กําลังคน ระบบ และอุปกรณ์     

           เป็นต้น

ตัวอย่างการระบุเหตกุารณ์
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Tools & 
techniques

Review what is 
said about your 
organization on 

social media
Questionnaire 
& Risk Surveys

Loss Histories

Financial 
Statements

Flowchart
Personal 

Inspection

Interview 
Subject 

Matter experts

HAZOP and 
“what if” 
scenarios

Decline 
business

Event

Identification
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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)

 กิจกรรมควบคุมร่วมกับการจัดการตอบสนองความเสี่ยง 

(พิจารณาไปด้วยกัน)

 กําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน 

 การควบคุมแบบป้องกัน / ค้นพบ / ส่งเสริม / แก้ไขและชดเชย
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การติดตามเฝ้าระวังด้วยตัวบ่งชี้ความเสี่ยง 

KRI : Key Risk Indicator

• เป็นการระบุตัวบ่งชี้ที่มีผลต่อระดบัความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่

• เป็นการระบุสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยง

• เป็นการกําหนดปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นตัวชี้นําการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง

• เป็นการกําหนดระดับของ trigger point และการปฏิบัติ/จัดการเมื่อถึงระดบัที่

กําหนด



ลักษณะตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : Key Risk Indicator

ตัวบ่งชี้ตาม (Lagging Indicator)  คือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่เป็น “ผล” ที่เป็นตัวแสดงให้เห็น 
“ผลลัพธ์สดุท้าย” ของกระบวนการนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น ยอดขาย, ส่วนแบ่งการตลาด, การ
ให้บริการที่ล่าช้า, จํานวนเครือข่าย, การได้รับจัดสรรงบประมาณ, อัตราการลาออกของบุคลากร, 
การร้องเรียน, การไม่ยอมรับในข้อตกลง เป็นต้น

ตัวบ่งชี้นํา (Leading Indicator)  คือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่เป็น “การกระทํา” อาจจะส่งผลไม่ดีถ้า
ยังไม่ดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจนําไปสู่การไม่บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ตาม  เช่น การเข้าประชุม (ไม่ครบ
จากทุกฝ่าย)  การตั้งกรรมการไม่ครบคลุมทุกภาคส่วน, อัตราค่าตอบแทน, ระดับความสุขของการ
ทํางาน, การมอบหมายงาน (ที่สร้างแรงกดดันมาก)  เป็นต้น



Example of KRI
Risk KRI (lagging) KRI (leading)

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพไม่

เพียงพอ

อัตราการลาออกของหน่วยบริการ

อัตราการสมัครเข้าร่วมในระบบ

1. ขั้นตอนการสมัครหน่วยบริการ 

2. การสื่อสารกับหน่วยบริการ / ปชช. / 

สาธารณะ

3. การจัดสรรงบประมาณ

งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่

ได้รับจากรัฐไม่เพียงพอ

อัตราการได้รับจํานวนเงินงบประมาณ 1. การเจรจาต่อรอง

2. การจัดกระบวนการ ระเบียบวิธี และการใช้

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based)

ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์ของ

การบริหารงบ PP

อัตราการไปใช้บริการ PP 1. กระบวนการบริหารจัดการงบ PP 

2. การจัดการระบบข้อมูล/การประเมิน/วิจัยที่

แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการบริการด้าน 

PP 

3. ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

การป่วยเป็นไข้เลือดออกของคนในเขต... อัตราการระบาดของโรค 1. การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (ฉีดพ่นยา

ฆ่ายุ่ง, ใส่ทรายอเบส, ทําลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ เป็นต้น)

2. การฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มเสี่ยง



Example of KRI
Risk KRI (lagging) KRI (leading)

ขาดการสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง

อัตราเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุน LTC 

คงเหลือ

1. การประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ

หลักเกณฑ์

2. ระบบการรายงาน

3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก

(ขาด) การสร้างความร่วมมืออย่างมี

ประสิทธิภาพกับหน่วยงานภายนอกในการ

ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บังคับ

จํานวนความไม่สอดคล้องกันของ 

กฎหมาย/ระเบียบ/ขอ้บังคับ กับระเบียบ

ของหน่วยงานภายนอกที่มาทํางาน

1. คณะทํางานยกร่างกฎมีผู้แทนของ อบจ. 

2. การรับฟังความคิดเห็น

3. ร่างกฎที่ อนุการมีส่วนรวม/ อนุ

ประสานยุทธ/ ์ อนุด้านกฎหมาย 

พิจารณาก่อนเสนอผู้มีอํานาจ



Example of KRI
Risk KRI (lagging) KRI (leading)

ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ อัตราหมุนเวียนของบุคลากร turn over 

rate (สูง)

1. ระดับความสุขในการทํางาน

2. อัตราค่าตอบแทน

3. สวัสดิการของบุคลากร

สินค้าผลิตไม่ทันตามแผน จํานวนสินค้าใน stock 1. การจัดส่งวัตถุดิบล่าช้า

2. จํานวนของที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน

3. จํานวนครั้งที่การผลิตสะดุดหยุดลง

การป่วยเป็นไข้เลือดออก อัตราการระบาดของโรค 1. การปฏิบัติตามแผนการรณรงค์ป้องกัน

ไข้เลือดออก (ฉีดพ่นยาฆ่ายุ่ง, ใส่ทรายอ

เบส, ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นต้น)

2. อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันในกลุ่มเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง VS การบริหารจัดการ

โอกาสนอ้ย 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)

61

หมายถึง นโยบาย วิธีการ ที่จะสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีจัดการ
ตอบสนองความเสี่ยง  เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้

COSO  บอกว่า กิจกรรมควบคุมไม่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างมาพเิศษ 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



ประเภทของกิจกรรมควบคุม

•  กําหนดนโยบาย

• แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน

• ฝึกอบรม

• จูงใจ

• Automate 
control

• สอบทานรายงาน ผลลัพธ์

• รายงานสิ่งผิดปกติ

• กระทบยอด

• ตรวจนับ

• แบ่งแยกหน้าที่

• คุมด้วยรหัส

• กําหนดระดับอนุมัติ

• เก็บรักษาทรัพย์สินมี
ค่า

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

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information & 

Communication)

 ช่องทางการสื่อสารภายใน ภายนอก  / ช่องทางการแจ้งสัญญาณเตือนภัย

เมื่อพบสิ่งผิดปกติ

 ระบบสารสนเทศที่ด ี/ คุณภาพของสารสนเทศ (เหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ์ 

ปัจจุบัน ทันเวลา สะดวกเข้าถึง)

8. การติดตามผล (Monitoring)  การติดตามผลระหว่างการปฏิบตังิาน

 การประเมินผลเป็นรายครั้ง

 การรายงานข้อบกพร่องและสั่งการแก้ไข
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Internal 

Environment 

Objective 

Setting

Event 

Identification

Risk 

Assessment

Risk 

Response

Control 

Activities

Monitoring

In
fo

rm
at

io
n 

an
d 

Co
m

m
un

ic
at

io
n

ความซื่อตรงและจริยธรรมองค์การ, โครงสร้างการจัดองค์การ,  คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการตรวจสอบ, 

 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้, การมอบอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ, มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล 

กําหนดแนวทางการตอบสนอง  (Avoid, Transfer, Reduce, Accept)

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ประเมินถึงสาเหตุ พิจารณา โอกาส / ผลกระทบ

ระบุ KRI

กําหนดวิธีการ/แผนการจัดการความเสี่ยง 

แบบป้องกัน / ค้นพบ / ส่งเสริม / แก้ไขและชดเชย (กิจกรรม/ระยะเวลาดําเนินการ)

กํากับติดตาม และสรปุผล

Vision/Mission

ยุทธศาสตร์
Core Process

(จาก QM)
พ.ร.บ./กฎหมาย/ประกาศ

Financial/Non financial 

Reports

Reporting RiskCompliance RiskOperational RisksStrategic RiskCOSO



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

โอกาส / Likelihood
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ระดับ
ผลกระทบ
(Impact)

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ผู้ได้รับผลกระทบ

องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน

1 ต่ํามาก ไม่เกิน 

500,000 บาท
ไม่มีผลกระทบ / ผลกระทบน้อย

มาก 

ไม่ได้รบัผลกระทบ ไม่ได้รบัผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ

2 ต่ํา มากกว่า 

500,000 บาท

แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บาท

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย และ

สามารถยอมรบัได้

ได้รับผลกระทบ

เล็กน้อย 

และสามารถยอมรบัได้

ไม่ได้รบัผลกระทบ 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

การตรวจครัง้ต่อไป

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบ

มาก

ได้รับผลกระทบ

ปานกลาง

5 สูงมาก มากกว่า 

50,000,000 บาท
รุนแรงในขั้นวิกฤต / ผิดระเบียบ 

/ ผิดกฎหมาย และต้องมีการ

จัดการในทันที

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบ

มาก

ได้รับผลกระทบ

มาก

ผลกระทบ / Impact
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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

Risk profile map

อ้างอิง  อุษณา  ภัทรมนตรี
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RISK ASSESSMENT

ความเสี่ยงก่อน

การจัดการ

(Inherent Risk)

มาตรการปัจจุบัน มาตรการปัจจุบัน

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

แผนการแก้ไข

ความเสี่ยง

คงเหลือ
(Residual Risk)

69

ระดับความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับได้ (Tolerance level)

ระดับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

(Objective level)

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



ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
                                    

หากวางแผนดีไม่จําเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยง การวางแผนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง  แผนจะสําเร็จต้องมี

การบริหารความเสี่ยงที่ดี

มีการบริหารความเสี่ยงแล้ว ไม่ต้องมีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเกี่ยวข้อง

กัน  กิจกรรมควบคุมภายในเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง

ถ้าทุกเหตุการณ์มีความเสี่ยงต่ํา อยู่ในมุมล่างซ้ายทั้งหมด 

แปลว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล

อาจแปลว่า  ระบุเหตุการณ์ไม่ครบถ้วน กําหนดเป้าหมายต่ําไป  

การประเมินผิด

การควบคุมภายในเริ่มด้วยการกําหนดนโยบายที่เข้มแข็งและ

คู่มือการทํางาน

การควบคุมภายในเริ่มด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุมและ

บรรยากาศในระดับสูง (Tone at the top) ที่เข้มแขง็

การควบคุมภายในทําให้เสียเวลาหรือเพิ่มเวลาในการ

ดําเนินงานปกติ

การควบคุมภายในควรแทรกในการดําเนินกิจกรรมปกติ ไม่ใช่

เป็นส่วนทําเพิ่มเติม
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การกํากับดูแลองค์กร : GOVERNANCE

Governance

Risk 
Management

Internal 
Control
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ISO

ITA
ตรวจสอบ

ภายใน

PMQA
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ถาม – ตอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Workshop

73



เอกสารอ้างอิง

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : แนวทางการตรวจสอบภายใน

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศวไทย : การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 42
 สํานักงานการการตรวจเงินแผ่นดิน : แนวทางการจัดางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

 สํานักตรวจสอบ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : คู่มือการประเมินระบบการควบคุมภายใน
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