
หน้า ๑๒ 

 
  

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
ฉบับพกพา 

จัดท าโดย 

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร 



   
 

สารบัญ 

                  หน้า 

ด้านการบริหารความเสี่ยง Risk Management : RM     1 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน     2  

- เกณฑ์การประเมินผล (Enablers)       2 

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง       4 

- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง       4 

- ปัจจัยส าคัญในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จ    4 

- ความหมายของความเสี่ยงและโอกาส       5 

- ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร     6 

- กระบวนการบริหารความเสี่ยง       6 

- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ       6 

- การบูรณาการการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ  8 

  ตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Governance Risk Management & Compliance : GRC) 

- องค์ประกอบของการบูรณาการการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง  9 

  และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร      10 

บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง  10 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)      12 

แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง        12 

ประเภทความเสี่ยง         12 

การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ.        13 

องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง       14 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง        15 

 

 

 

 



   
 

สารบัญ (ต่อ) 

                หน้า 

ด้านการควบคุมภายใน Internal Control : IC     32 

- ความหมายของการควบคุมภายใน       33 

- ความส าคัญของการควบคุมภายใน       33 

- แนวคิดของการควบคุมภายใน       33 

- ประโยชน์ของการควบคุมภายใน       34 

- มาตรฐานการควบคุมภายใน        35 

- การจัดวางระบบการควบคุมภายใน       36 

- CSA คืออะไร         37 

- นโยบายการควบคุมภายในของ อ.ส.พ.       37 

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.พ.     38 

- คณะกรรมการและคณะท างานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.พ.   39 

- แผนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในประจ าปี     40 



หน้า 1 

 
ด้านการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 

แนวทางการบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

1. เกณฑก์ารประเมนิผล (Enablers)  

กระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) โดยเริ่มใช้กับทุกรัฐวิสากิจในปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ต้องน ามาปรับปรุงแนวทางการบริหารควมเสี่ยงขององค์การฯ ที่เกี่ยวข้องมี
ดังนี้ 

1) เกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC)  
1.1) การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง (Reviews Risk Performance) อย่างสม่ าเสมอ

ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โอกาสที่เกิดขึ้น หรือในกรณีที่ผลการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งการประเมินประสิทธิผลของการทบทวนและปรับปรุงผลการ
บริหารความเสี่ยงและน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการฯ 

1.2) การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Pursues Improvement in 
Enterprise Risk Management) การก าหนดขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเชิง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการสร้างวัฒนธรรม ความตระหนักในองค์กร ทั้งศักยภาพบุคลากรในด้านการ
บริหารความเสี่ยง มีการประเมินประสิทธิผลของการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ  

2) เกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) รัฐวิสาหกิจติดตามผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถ่ีอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ หน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ในประเด็น 

3.1)การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงารเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

3.2)กิจกรรมการควบคุม เป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและ
กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่าย
บริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
ควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนินงาน 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในปี 2563 

 
หัวข้อ น  าหนัก ประเด็นย่อย 

๑. ธรรมาภิบาลและ
วัฒนธรรมองค์กร 

15 1.1 บทบาทคณะกรรมการในการก ากบัติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา
ระบบการควบคุมภายใน 4%  

1.2 โครงสร้างและบทบาทหนา้ที่ 3% 
1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนนุการบริหารความเสี่ยง 4% 
1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านยิมองค์กร 2% 
1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและรักษาบุคลากร 2% 

2.  การก าหนด
ยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

15 2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ 0% 
2.2 การระบเุป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 5% 
2.3 การประเมินทางเลือกก าหนดยุทธศาสตร์ 0% 
2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์ร 10% 

3.  กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

35 3.1 การระบุปจัจัยเสี่ยง 5% 
3.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคมุที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร 5% 
3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 5% 
3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 3% 
3.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจดัการต่อความเสี่ยงท่ีระบุไว้ 5% 
3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบรูณาการ 12% 

4. การบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

15 4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง 10% 
4.2 การก าหนดแนวทางในการปรับปรงุกระบวนการบรหิารความเสี่ยง 5% 
4.3 การประเมินการเปลีย่นแปลงท่ีมีนยัส าคญั 0% 

5. ข้อมลูสารสนเทศการ
สื่อสารและการรายงาน
ผล 

20 5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล 5%  
5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

วัฒนธรรมและผลการด าเนินงาน 5%  
5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 10% 
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๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1) การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั งองค์กร : ทุกภาคส่วนในองค์การฯ ตั้งแต่
คณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร เป็นประจ าทุกปีและเม่ือจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

2) การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร : ควรจัดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเชื่อมโยงบูรณาการในองค์การฯ โดยรวมอยู่ในกระบวนการหลักในการด าเนินงานและการวางแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรมีรูปแบบบริหารเป็นเชิงรุกและ
ครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจ รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยง (Risk) และผลตอบแทน (Return) ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้มั่นใจถึงการบรรลุตาม
เป้าหมายองค์กรร่วมกัน  

3) การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง : กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจพิจารณาข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมใน
การระบุวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงตามความจ าเป็น และควรพิจารณาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

4) การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ : ควรจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่าง
สม่ าเสมอ หรือเมื่อมีเหตุการณ์อันอาจท าให้ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือติดตามประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา 

5) การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร : สนับสนุนให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรมและช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงการอบรม สัมมนา เพ่ือปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติขององค์กร  
 
๓. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

1) ช่วยให้ผู้บริหารพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบ่งชี้และใช้
ประโยชน์จากเหตุการณ์ในเชิงบวกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) สนับสนุนให้องค์กรสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ด้านการเติบโตและผลตอบแทนของธุรกิจ 

3) สร้างคุณค่าให้การท างาน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 
4) ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๔. ปัจจัยส าคัญในการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความส าเร็จ 

1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบ
ความส าเร็จเพียงใดข้ึนอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กร โดยต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง
ต่อองค์กร โดยก าหนดให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการก าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ
และบริหารงาน เป็นต้น 
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2) การใช้ค าให้เกิดความเข้าใจแบบเดียวกัน การใช้ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
แบบเดียวกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพ่ือใช้ในการบ่งชี้และ
ประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม องค์กรที่ได้มีการจัดท ากรอบและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่มีค าอธิบายองค์ประกอบในกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน จะท าให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนใช้ภาษาความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 

3) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติ
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค์กรที่สามารถน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร และกระทอย่างต่ าเนื่องสม่ าเสมอ  

4) กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการน าเอากระบวนการและระบบบริหารแบบใหม่มาใช ้
องค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงก็เช่นเดียวกันต้องมีการชี้แจงให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นว่าได้ว่า  
- ผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างถูกต้องและทันเวลา 
- ผู้บริหารสามารถจัดการความเสี่ยงตามล าดับความส าคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงที่

เกิดข้ึนใหม่ 
- มีการติดตามแผนการจัดความเสี่ยงต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการบริหารองค์กรและจัดการความเสี่ยง

ต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากท่ีสุด 
6) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดผลการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้ 

- การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงที่ประสบความ
ส าเรจ จะช่วยให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

- การวัดความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง โดยอาศัยดัชนี้วัดผลการด าเนินงานซึ่งอาจก าหนดเป็นระดับ
องค์กร ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล การใช้ดัชนีวัดผลการด าเนินงานนี้อาจปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
ด้านทรัพยากรบุคคล 

7) การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  

8) การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
- การรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
- บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
- การประยุกตใ์ช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

 
๕. ความหมายของความเสี่ยงและโอกาส 

“ความเสี่ยง (Risk)” หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จต่อการ
บรรจุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์กร ส่วนงาน และบุคคลได้ 
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๖. ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
“การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)” หมายถึง การบริหารปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรมทั้ง
กระบวนการ การด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 

 

๗. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
1. การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งองค์กร : 

 ทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์จนถึงระดับปฏิบัติการ ควรมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กร เป็นประจ าทุกปีและเมื่อจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 2. การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ : 
 ควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเชื่อมโยง บูรณาการในองค์กร โดยรวมอยู่ใน
กระบวนงานหลักทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรมีรูปแบบการ
บริหารเป็นเชิงรุกและครอบคลุมถึงโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง :  
 ซึ่งอาจพิจารณาข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมในการ
ระบุ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงตามความจ าเป็น และควรพิจารณาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
4. การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ : 
ควรจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อมีเหตุการณ์อันท าให้
ระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความมั่นใจว่าความเสี่ยง
ที่ส าคัญขององค์กรได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา 
5. การสร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร : 
สนับสนุนให้คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง โดยผ่านกิจกรรม และช่องทางต่างๆ รวมถึงการอบรม
สัมมนา เพ่ือปลูกฝังให้เกิดความตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ปกติขององค์กร 

 

๘. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Management (BCM) หมายถึง การ

บริหารจัดการแบบองค์รวมที่มีการระบุถึงภัยคุกคามที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบของภัยคุกคามนั้นๆ และให้
แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (Resilience) เพ่ือการตอบสนองและปกปอ้ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าขององค์กร 
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ อ.ส.พ. ได้อ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22301 
ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ อ.ส.พ. โดยระบบการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) มุ่งเน้นถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับ 

1) ความเข้าใจถึงความต้องการและความจ าเป็นขององค์กร ในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ส าหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

2) การน าไปปฏิบัติและการควบคุมการด าเนินการ และการวัดขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมใน
การจัดการกับอุบัติการณ์ที่ท าให้เกิดการหยุดชะงัก 

3) การเฝ้าระวัง และทบทวนสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
4) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานจากการวัดผลตามวัตถุประสงค์ 
กระบวนการต่างๆ ในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานนี้จะประกอบด้วย การวางแผน

ระบบ BCM การน าไปปฏิบัติ การติตามและทบทวนระบบ BCM และการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ BCM ซ่ึง
จะเป็นการจัดการในแนวทางเดียวกันกับวงจรการบริหารงาน PDCA (Plan – Do – Check – Act)  

 
การวางแผน (Plan) จัดท านโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การควบคุมกระบวนการ และ

ขั้นตอนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องส าหรับการปรับปรุงความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือช่วยให้ได้
ผลลัพธ์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร 

การปฏิบัติ (Do) น าไปปฏิบัติและด าเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ รายงานผลลัพธ์ต่อฝ่ายบริหารเพ่ือ
ทบทวน และพิจารณา และสั่งให้ด าเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟูและการปรับปรุง 

การตรวจสอบ 
(Check)  

เฝ้าระวังและทบทวนสมรรถนะเทียบกับนโยบายและวัตถุประสงค์ รายงานผลลัพธ์ต่อฝ่าย
บริหารเพื่อทบทวนและพิจารณา และสั่งให้ด าเนินการเพ่ือการฟ้ืนฟูและการปรับปรุง 

การแก้ไขและ
ปรับปรุง (Act) 

รักษาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยใช้การปฏิบัติการแก้ไขบน
พ้ืนฐานของผลการตัดสินใจจากการทบทวนการบริหารงาน และการทบทวนขอบข่ายของ
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งใช้เฉพาะกรณีอุบัติการณ์ที่
ร้ายแรงจนอาจท าให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการของ อ.ส.พ เช่น กรณีภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุร้ายแรง เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น สามารถประคองให้ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

 
๙. การบูรณาการการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ (Governance Risk Management & Compliance : GRC) 
“GRC” เป็นการรวม 3 องค์ประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ Governance, Risk Management และ 

Compliance การก าหนดนิยามของค าว่า “GRC” นั้น มาจากนิยามของทั้งสามองค์ประกอบ ได้แก่ 
1) Governance หมายถึง นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูก

ก าหนดออกมาอย่างชัดเจนในการบริหารจัดการและก ากับดูแลองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบริหาร
องค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2) Risk Management หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบและ
โอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นในองค์กร 

3) Compliance หมายถึง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามนโยบายขององค์กรอย่างถูกต้อง 

GRC คือการน าองค์ประกอบทั้ง 3 มาปฏิบัติร่วมกันในรูปแบบของการท างานเป็นทีม  มีการบูรณาการ
ข้อมูล โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการบริหารงานและก าหนดทิศทางขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจากนี้ ยังท าให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ในระยะยาวอีกด้วย รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน ส่งผลให้ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร (Stakeholder) เกิดความเชื่อถือและความมั่นใจในการบริหารงานและการให้บริการ
ต่างๆ ขององค์กร 

 ท าไม อ.ส.พ. จึงต้องบูรณาการ การก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีบุคลากร (People) กระบวนการท างาน (Process) และเทคโนโลย ี
(Technology) ที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับ ให้บรรลุเป้าหมายได้ตาม
แผนที่วางไว้ 

 เพ่ือให้ อ.ส.พ. สามารถระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุม ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้โดยจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ 

 เพ่ือให้ อ.ส.พ. สามารถติดตามได้ว่า การควบคุมภายในได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
ได้รับการน าไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ อ.ส.พ. ไม่มีการละเมิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และการด าเนินงานเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

 เพ่ือให้การสอบทานโดยส านักตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งเรื่อง การก ากับดูแลกิจการ 
(Governance : G) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance : C) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics)  
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๑๐. องค์ประกอบของการบูรณาการการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 

องค์ประกอบส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการซึ่งครอบคลุมแนวทางการ
ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 1.) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วยหลายประการ เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรกระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็น
ต้น 
 2.) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 องค์กรจะต้องพิจารณาการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 
 3.) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
 เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่นนโยบายการบริหารงาน 
บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์
และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือนให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างด ี
 4.) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง เป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

5.) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 เป็นการด าเนินการหลังจากท่ีองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับความเสี่ยงแล้ว โดย
จะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท่ีสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 
 6.) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจจะสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้ องกัน
และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 7.) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไป
พิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 
 8.) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 องค์กรจะต้องมีการติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคก์ร 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร จึงมุ่งม่ันให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เป็นไปตามหลักสากล โดยก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. มุ่งม่ันพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานที่ดี 
สามารถขับเคลื่อนภารกิจและโครงการส าคัญขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ การบูรณาการร่วมกันหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

2. ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้มีการด าเนินงานที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับการ
ด าเนินการตามภารกิจขององค์กร 

3. มุ่งเน้นด าเนินการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร โดยน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ในการสนับสนุน เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผล พร้อมทั้ง
ติดตามความเสี่ยงของงองค์กรอย่างเป็นระบบ  
บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
คณะกรรมการ - มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กร และท าให้มั่นใจว่ามี

การด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบ - ท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

- ก ากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
- ติดตามประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การควบคุมภายใน 
- สื่อสารกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญและ

เชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การบริหาร 

- พิจารณา และอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
- ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
- ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
- รายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 

ผู้อ านวยการ อ.ส.พ. - ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งองค์กร และท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่
เหมาะสม 

- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และท าให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

รองผู้อ านวยการ  - ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ และท าให้
มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

- ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และท าให้มั่นใจ ผู้อ านวยการส านักให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตน 
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
ผู้อ านวยการส านัก, หัวหน้า
ส่วน 

- ท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินจัดการและรายงานความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ 

- ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้างานหรือพนักงาน - ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการส านักและ

เข้าร่วมในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และน าแผนไปปฏิบัติหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบ 

- ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง 

- จัดท านโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยธุรกิจและเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ ที่คณะกรรมการ อ .ส.พ .มอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

- ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 

ผู้ตรวจสอบภายใน - ท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการ
ควบคุมเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร 

- ท าให้มั่นใจว่าได้มีการน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมี
การปฏิบัติตามท่ัวทั้งองค์กร 

- สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารความเสี่ยง 
- สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

และด าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)  
*คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นกับการก าหนดของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจครอบคลุมทั้งการบริหาร
ความเสี่ยและการควบคุมภายใน โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่ควรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีผู้แทน
จากคณะกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บางแห่งอาจใช้ชื่อที่แตกต่างกัน การประเมินผลจะ
พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ 
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  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสจากการคาดการณ์และลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ไม่แน่นอน ที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ หรือเพ่ือสร้างมูลค่าขององค์กรให้สูงสุดภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่
แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ 
  แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร, นโยบายและกลยุทธ์, การด าเนินงาน, 
กระบวนการท างาน, โครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน, การเงิน, วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ/สังคมการเมือง การด าเนินการของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง , การแข่งขัน (คู่แข่งทางการด าเนินธุรกิจ) , ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบสินค้า /บริการและ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การะบวนการในการระบุระดับความรุนแรง
และการจัดล าดับความส าคัญขอปัจจัยเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ที่ จะเกิดขึ้น 
  โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น 
  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากผล
สืบเนื่องจองเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้รับจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่ง เป็น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก 
 

ประเภทความเสี่ยง 
 1.) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย, เป้าหมาย, กล
ยุทธ์, โครงสร้างองค์กร, ภาวการณ์แข่งขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายองค์กร 
 2.) ความเสี่ยงด้านการด าเนิน (Operational Risk: OR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้มักเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร เช่น 
 - ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ไม่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน พนักงานไม่มีประสบการณ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพ 
 - ความเสี่ยงจากการมอบอ านาจ การกระจายอ านาจภายในองค์กรอาจช่วยเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นได้ แต่ก็อาจสร้างปัญหาในการท างานได้เช่นกัน หากสายบังคับบัญชาไม่ชัดเจนภาวะ
ผู้น าของการรับมอบอ านาจ หรือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่ออ านาจที่ได้รับ 
 - ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาต่อการด าเนินการขององค์กรได้แก่ 
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมใหม่ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท างาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ การปลดระวางเครื่องมือและโปรแกรมเก่า การจัดการฐานข้อมูล 
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 3.) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: FR) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน 
การบริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณ
ผิดพลาด และใช้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยทางการตลาด(Market Risk) และ
ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Credit Risk) 
 4.) ความเสี่ยงด้าน กฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) หมายถึงความ
เสี่ยงจากการที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากการผิด
สัญญาข้อผูกพัน ความเสี่ยงจากการขาดการรายงานตามกฎระเบียบ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับ 
 
การบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. 

การบริหารความเสี่ยงสามารถด าเนินงานได้ในทุก ๆ ส่วนขององค์กร ตั้งแต่การบริหารความเสี่ยงของ อ.
ส.พ. ที่เก่ียวข้องกับทุกส่วนงานลงไปถึงระดับของแต่ละขั้นตอนของการท างานซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  

1) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการด าเนินงานของ อ.ส.พ. รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ อ.ส.พ. 

2) การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (พิพิธภัณฑ์/ส านัก/กอง) เป็นการบริหารความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของแต่ละพิพิธภัณฑ์/ส านัก/กอง โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้โดย
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์/ส านัก/หัวหน้ากอง เป็นความเสี่ยงที่ไม่เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินงานของอ.ส.พ. 

3) การบริหารความเสี่ยงระดับกิจกรรม/กระบวนการ/โครงการ 
4) การบริหารความเสี่ยงระดับขั้นตอนโดยในทุก ๆ ระดับจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ดังรูปภาพ 6.1 

                         

           

             

                       
       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

         

         

          

          

         

         

          

          

         

         

          

          

         

          
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็น 4 ระดับ 
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  อ.ส.พ. ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับว่าเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ส าหรับองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ตามรูปภาพที่ 6.2 ซ่ึง COSO 
ประกาศใช้กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) โดยพัฒนาจากกรอบงานการควบคุมภายในและได้
เพ่ิมแนวคิดหลักการและองค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้ตรงความต้องการเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารงานยุคใหม่ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร โดยให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลที่ดี และสามารถใช้เป็น
เกณฑ์อ้างอิงในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล 

 
กรอบงานการควบคุมภายในและกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 

 
  องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน 
ตามรูปภาพที่ 6.3   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
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องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีกระบวนการที่ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 6 ขั้นตอน ได้แก่  
 การก าหนดวัตถุประสงค์  (ข้ันตอน 2) 
 การระบุความเสี่ยง      (ข้ันตอน 3) 
 การประเมินความเสี่ยง   (ข้ันตอน 4) 
 การจัดการความเสี่ยง  (ข้ันตอน 5) 
 กิจกรรมเพื่อการควบคุม  (ข้ันตอน 6) 
 การติดตามและประเมินผล (ข้ันตอน 8) 

 โดยมีขั้นตอนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (ขั้นตอน 1) และสารสนเทศและการสื่อสาร (ขั้นตอน 7) เป็น
องค์ประกอบเสริมให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอนมีประสิทธิภาพ ตามรูปภาพที่ 6.4 
                              . .พ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ู ภ พท   6.4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ อ.ส.พ. 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของอ.ส.พ. แบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังต่อไป 
         ท   1  ภ พแ  ล้  ภ  ใ        (Internal Environment) 
   องค์กรในที่นี้ หมายถึง อ.ส.พ. หน่วยงานย่อยในที่นี้ หมายถึง งาน หรือ กิจกรรม ที่แต่ละหน่วยงานมี
แผน หรือกิจกรรมในการด าเนินงานอยู่แล้วสามารถน ามาวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างอิสระได้ 
   สภาพแวดล้อมภายใน 
  สภาพแวดล้อมการท างานภายใน อ.ส.พ. อาจจะเป็นสภาพแวดล้อมการท างานภายนอกของหน่วยงาน
ย่อยของ อ.ส.พ. ได้ หากอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น นโยบายของ อ.ส.พ. หรือ นโยบายของ
ผู้บริหาร เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นล้วนก าหนดมาเพ่ือเป็นทิศทางให้หน่วยงานย่อยด าเนินการ ซึ่งการก าหนดนั้นจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของหน่วยงานย่อยได้ แต่หน่วยงานย่อยไม่สามารถควบคุม ก าหนด แก้ไขหรือ
ปรับปรุงได้ แต่ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมการท างานภายนอกของ อ.ส.พ. ย่อมเป็นสภาพแวดล้อมการท างานภายนอก
ของหน่วยงานย่อยโดยไม่ต้องวิเคราะห์อีกแล้วไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ อ.ส.พ. ควบคุมไม่ได้ย่อมเป็นสิ่ง
ที่หน่วยงานภายใน อ.ส.พ. ควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกัน  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาและระบุว่าองค์กรจะต้องบริหารงานและ
ด าเนินงานเพ่ือน าปัจจัยขององค์กรมาใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากจุดแข็งและโอกาส  ตลอดจน
เพ่ือหลีกเลี่ยงจุดอ่อนและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรสามารถท าได้หลาย
วิธี ที่นิยมกัน ดังนี้  

 การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis)   
 การวิเคราะห์ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework)  
 การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Analysis) 

   ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ (Controllable Factor) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีที่นิยมกันได้แก่ การวิเคราะห์ตามหน้าที่ (Function Analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัย 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) และวิธีที่สาม การวิเคราะห์สายโซ่แห่งคุณค่า 
(Value Chain Analysis) 
   สภาพแวดล้อมภายนอก 
   สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทุกอย่าง ผู้บริหารควรจะมุ่งเฉพาะปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมที่ส าคัญเท่านั้น โดยทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอก มีอยู่ 2 ส่วน คือ  
   1.1 สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (Task Environment) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ต่อการ
ด าเนินงานของกิจการ ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร เช่น รัฐบาล ชุมชน คู่แข่งขัน ลูกค้า ผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ เจ้าหนี้ แรงงาน กลุ่มผลประโยชน์  
1.2 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานระยะสั้นของ
องค์กร แต่มีผลต่อการตัดสินใจในระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี 
ภูมิศาสตร์ และปัจจัยระหว่างประเทศ 
  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรม ซึ่ง
สร้างโอกาส อุปสรรค และปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญใหม่ๆ ขึ้นมา  ผู้บริหารจึงต้องประเมินทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย ทั้งนี้เพ่ือทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค์กรด้วยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment Analysis) เป็นปัจจัยภายในที่ขึ้นกับทรัพยากร
และความสามารถขององค์กรเอง  

         ท   2                       (Objective setting)  

  ความเสี่ยงจะก าหนดวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของ อ.ส.พ. และเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจและ
แผนปฏิบัติงาน โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ของ อ.ส.พ. เพ่ือให้ทราบขอบเขตการ
ด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ในการบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน / องค์กรให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวม การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี  ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ ควรก าหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
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 1) วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับสูง ซึ่งเชื่อมโยงและ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร โดยองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์เพ่ือแสวงหาทางเลือกหรือวิธีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 2) วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ในระดับของการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) วัตถุประสงค์ด้านการเงิน (Financial Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การเงิน ขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบลงทุน ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย
ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 4) วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 
 วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นในการก าหนดทิศทางขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงจะท าการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรขึ้นในการจัดท าแผนประจ าปี แต่ละหน่วยงานด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ และการก าหนดวัตถุประสงค์ของกระบวนการและ
โครงการต่างๆ ต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและระดับองค์กร 
 วัตถุประสงค์อาจเกี่ยวข้องกับองค์การในหลายๆ ด้าน รวมไปถึง ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การด าเนินการ ด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ู ภ พท   6.5 การก าหนดวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 
 
         ท   3                   (Risk Identification) 

  การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณา
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงาน 
 การค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในงาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นอุปสรรคและท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
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ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมกระบวนการที่มีความส าคัญและเป็นงานหลัก
ขององค์กร โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จากวิธีการดังนี้ 

1. การระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กรแต่ละพิพิธภัณฑ์/ส านัก  
2. การแจกแบบสอบถามด้านความตระหนัก เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
3. การจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1.            ้   ล  ทธ  (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ หรือ
นโยบายการบริหารงาน ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุกลยุทธ์และเพ่ิมมูลค่าให้องค์กรได้ เช่น นโยบายไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนผลงานวิจัยไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น 

2.            ้          (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงจากการขาดข้อมูลการวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ส่งผลต่อ
สถานะทางการเงินขององค์กร เช่น แผนการลงทุนไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือ
คาดการณ์ด้านการเงินได้สภาพคล่องทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ไม่มีแหล่งรายได้ใหม่ เป็นต้น 

3.            ้                (Operation Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ปกติในทุกๆ ขั้นตอนโดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น โครงการล่าช้า ขาดอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ขาดการติดตามการบริหารสัญญา บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.            ้   ฎ    แล  ้       ผู พ         (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานได้ กฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรก าหนดขึ้น
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น ความสับสนในการเลือก กฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบังคับใช้ 

          

   ล ท  

 ท    ล  

ผู้ใ ้      

 ู แ      

        

   ล   

        

 ล  ทธ 
      

          ท  ท  ใ ้              
(Risk Driver)

 
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเสี่ยง (Risk Driver) 
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         ท   4                       (Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ใน 2 
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

 ผลกระทบของความเสี่ยง 
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

      (Likelihood) 

 การประเมินโอกาสเกิดของความเสี่ยง โดยทั่วไปการหาข้อมูลมาท าการสนับสนุนการประมาณการที่
ถูกต้องเป็นไปได้ยาก ในกรณีที่สามารถหาข้อมูลที่เก่ียวกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรือความถ่ีที่เกิดขึ้นในอดีต ต้อง
มีความม่ันใจในฐานข้อมูลดังกล่าวว่าสามารถบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตได้ 

ผล   ท  (Impact) 

 การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาถึงผลกระทบทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 
ตัวอย่างเช่น ผลกระทบสามารถวัดได้ในเชิงของการสูญเสียทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม การวัดผลการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 
 หลังจากได้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนแล้วในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนต่อไป คือการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง
เป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ๆ และประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมี
ความรุนแรงอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้น ามาจัดล าดับความส าคัญโดยในการประเมินความเสี่ยงจะท าการประเมิน
ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และประเมินระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
หลังการควบคุม/การบริหารจัดการที่มีอยู่ (Residual Risk) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงสูงกว่าระดับท่ียอมรับได้ ดัง
แสดงในรูปภาพที่ 4-8 และข้ันตอนการประเมินในรูปภาพที่ 4-9 

 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงก่อน/หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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รายการความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้เพื่อ
การประเมิน

การให้คะแนนความเป็นไปได้
และผลกระทบของความเส่ียง

การประเมินระดับความเส่ียง

การตอบสนองและการจัดการ
ความเส่ียง (ไม่ยอมรับความเส่ียง)

จัดท าแผนบริหารความเส่ียง

ต่ า

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิม่เติม

ระดับท่ีพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคมุเพื่อ
ป้องกันไมใ่ห้ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ี
ยอมรับไมไ่ด้

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการ
ความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการแก้ไขทันที

ระบุผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเส่ียง

ระบุทรัพยากรท่ีจ าเป็นและระยะเวลา เช่น
งบประมาณ ทรัพย์สินเป็นต้น

 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact) การน าเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันจะท าให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง 
(Level of Risk) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความส าคัญของความเสี่ยงนั้น แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน 
ดังนี้ 

                (R) =          ท                   (L) ×      ผล   ท ท       ึ   (I) 
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 ตารางการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) 

 
Risk Assessment Martrix 

ความเป็นไปได้ 
ต่ ามาก/
น้อยมาก 

ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย สูงมาก/
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 

ผล
  

 ท
  

   
  

  
  แ

  
 

สูงมาก/หายนะ 5 5  
(5×1) 

10 
(5×2) 

15 
(5×3) 

20 
(5×4) 

25  
(5×5) 

สูง/วิกฤต 4 4 
(4×1) 

8 
(4×2) 

12 
(4×3) 

16 
(4×4) 

20  
(4×5) 

ปานกลาง 3 3 
(3×1) 

6 
(3×2) 

9 
(3×3) 

12 
(3×4) 

15  
(3×5) 

ต่ า / น้อย 2 2 
(2×1) 

4 
(2×2) 

6 
(2×3) 

8 
(2×4) 

10  
(2×5) 

ไม่เป็นสาระส าคัญ / 
น้อยมาก 

1 1 
(1×1) 

2 
(1×2) 

3 
(1×3) 

4 
(1×4) 

5 
(1×5) 

                      
 
  จาก Risk Assessment Matrix น ารายการความเสี่ยงของแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงล าดับ
ไว้ (Risk Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for 
Acceptability Risk) 
  การก าหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงจะเป็นการก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้
ลดลง โดยน าระดับความเสี่ยงมาก าหนดลงในแผนผังเมทริกซ์แสดงระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ซึ่งแบ่งระดับ
ของความเสี่ยง ดังตารางที่ 6.2 
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   ฑ           ใ                     
 
                     

  แ   
         

สูงมาก (VH) 
(สีแดง) 

16-25 Intolerable or Immediate Attention Require/High Risk 

- ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที 

สูง (H) 
(สีเทา) 

10-15 Intolerable or Attention Required/High Risk 

- ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

- โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
ปานกลาง (M) 

(สีเหลือง) 
5-9 Tolerable but caution or Management 

Discretion/Medium Risk 
- ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง

เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 
ต่ า (L) 
(สีเขียว) 

1-4 Acceptable or limited Focus 
- ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 ** ระดับความเสี่ยงปานกลาง การควบคุมความเสี่ยงต้องมีการติดตามผลและประเมินผลต่อความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และมีผู้รับผิดชอบโดยตรง เช่น มีแผนปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติ มีการ
มอบหมายที่ชัดเจน ฯ 
 ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 16-25 คะแนน) 

จะต้องมีการก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุม
ความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร้อม
ก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 

 ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเทา (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 5-9 คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง (Terminate) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยระดับความส าคัญ
ในการด าเนินงานให้น้อยกว่าโซนสีแดง 

 ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 10 -15 
คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและ
กรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติตามรับการควบคุมภายใน อย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ีรับไม่ได้ 
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 ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ ระดับคะแนนความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง 1-4 คะแนน) 
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใดๆ กับความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่เพ่ือผ่อนคลายการควบคุมได้ระดับหนึ่ง 

 
                                  (Risk Boundary) 
     หมายถึง ขอบเขตของคะแนนระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับคะแนนตั้งแต่ 1 -9 กับ 
ความเสี่ยงที่มีระดับคะแนน 10-25 คะแนนระดับความรุนแรง Impact × Likelihood) ดังรูปภาพที่ 6.9 

 

ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) 
   
  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงของความเบี่ยงเบนของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
    การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร
โดยรวม เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ หากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยองค์กรยังสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่า ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
  หมายถึง ค่าความเสี่ยงโดยรวมที่องค์กรยอมรับเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง เป็น
ระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารยอมรับได้ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ หรือความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือสร้างมูลค่า (Value) ให้กับ
องค์กร โดยวัดระดับเป็นสูง กลาง ต่ า หรืออาจวัดเป็นเชิงปริมาณ  
 
 

Impact 

Likelihood 

Risk Boundary 
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     การหา Risk Appetite ของแต่ละความเสี่ยงสามารถหาได้เมื่อทราบถึงปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว
ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จ าเป็นต้องลดความเสี่ยงนั้น อ.ส.พ. พิจารณาว่าจะลดความเสี่ยงนั้นให้ต่ า
ที่สุดในระดับใดที่องค์กรสามารถยอมรับให้มีความเสี่ยงอยู่ในการด าเนินงานของ อ.ส.พ. ในกรณีที่ไม่สามารถก าจัด
ความเสี่ยงนั้นได้ กล่าวโดยสรุปคือ Risk Appetite คือระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ของ อ.ส.พ. ที่ยอมให้เกิดขึ้นแต่
จะต้องไม่ท าให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินขององค์กรได้รับความเสียหายหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 ู ภ พท   6.10 ต าแหน่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 

                                 ท        ไ ้ (Risk Tolerance) 
   หมายถึง ช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นระดับของความเบี่ยงเบนของ
ผลลัพธ์ ออกจากเป้าหมายของวัตถุประสงค์ การด าเนินงานที่อยู่ภายในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะช่วย
เป็นหลักประกันให้แก่ฝ่ายบริหารได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่องค์กรจะสามารถด าเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์
ได ้ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในระดับสูงกว่า Risk Appetite 
 Risk Tolerance เป็นเครื่องมือในการก ากับผลด าเนินงานในมุมมองของการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ภายใต้ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดค่าเบี่ยงเบนของผลด าเนินงานจริงให้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในเกณฑ์ที่
กิจการยังพอยอมรับได้ 

 
ต าแหน่งช่วงของความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
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    ภ พ ั           ผล          ท  ผ      
 คือ ต าแหน่งสถานภาพของการประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงก่อน สถานะภาพปัจจัย
เสี่ยง หมายถึง สถานภาพที่ อ.ส.พ. ประเมินว่าอยู่ในระดับใดของการท างาน หากอยู่ในโซนที่เกินระดับคะแนน 
(Impact × Likelihood) 10 หรือระดับคะแนนเกิน 10 ในโซนสีเทา และสีแดง อ.ส.พ. จะต้องท าการบริหาร หรือ
จัดการความเสี่ยง หากมีระดับคะแนน (Impact × Likelihood) ตั้งแต่ 9 คะแนนลงมา ปัจจัยเสี่ยงนั้นก็อยู่ใน
ระดับท่ีต้องท าการเฝ้าระวัง โดยไม่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 

 
ตัวอย่างต าแหน่งสถานภาพปัจจัยเสี่ยง /ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
         ท   5                     (Risk Response) 
  การจัดการความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระบุแนวทางที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง  พิจารณาทางเลือกโดยค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุน (Cost) กับประโยชน์ (Benefit) ที่
ได้รับ การเลือกการตอบสนองต่อความเสี่ยงขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร  
  การจัดการความเสี่ยง ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละ
ประเด็นเพ่ือน าไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุดโดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk 
Assessment Matrix ที่มีความส าคัญที่สุดมาด าเนินการก่อน การจัดการความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือการ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีแนวทางในการจัดการบริหารความเสี่ยงทฤษฎีการบริหารความ
เสี่ยง (4T’Strategies: 4Ts) ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take 
  1) Terminate -     ล   ล                      (Risk Avoidance): ไม่ยอมรับความเสี่ยง เป็น
การก าจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดขึ้นสูงและมีผลกระทบสูง เช่น 

 เปลี่ยนวัตถุประสงค ์ 
 หยุดด าเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก 
 งดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเสี่ยง 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน หรือลดขอบเขตการด าเนินการ 
 ไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับไม่ยอมรับความเสี่ยง 

เช่น การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น 
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  ข้อเสีย ของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คืออาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กร
มากจนเกินไป จนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้  
  2) Transfer –           /                    (Risk Sharing/Spreading): เป็นการลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/ หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระ
บางส่วนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ เช่น 

 การท าประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิด เป็นการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน เช่น การท าประกันภัย ประกันชีวิต 
ประกันอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

 การท าสัญญา (Contracts) คือการท าข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การท า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การจัดจ้างหน่วยงานอื่นให้ด าเนินการแทน 

 การรับประกัน (Warranties) ผู้ขายให้สัญญากับผู้ซื้อว่าสินค้าจะสามารถใช้งานได้ตาม
คุณสมบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากไม่เป็นไปตามสัญญาผู้ขายพร้อมที่จะ
รับผิดชอบตามที่ตกลงกัน จึงเป็นลักษณะของการแบ่งปันความเสี่ยง 

 การท าส าเนาเอกสารไว้หลายชุด 
 การกระจายที่เก็บทรัพย์สินมีค่า 
 การจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน ฯลฯ  

    3) Treat –    ล /                    (Risk Reduction/Control): ด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือ
ลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น ได้แก่ การ
หามาตรการในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน
หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิมการปรับปรุงแก้ไขกระบวนงาน การจัดท าแผนฉุกเฉิน การจัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัย การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การก าหนดผู้จัดจ้างและผู้มอบงานให้แยกออกจากกัน 
การส ารองข้อมูลเป็นระยะ การมี Server ส ารอง เป็นต้น 
  4) Take -                     (Risk Acceptance): เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น กล
ยุทธ์นี้จะไม่มีการด าเนินการใดเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่ า 
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น    

 ตั้งใจที่จะด าเนินการต่อไป 
 ยอมรับทั้งหมด 
 ก าหนดรางวัล/ เป้าหมายความเสียหาย และระดับการยอมรับ 
 ก าหนด และติดตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 คิดราคาสูงขึ้น 
 กิจกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
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 จัดหาเงินทุนส ารองเพ่ือรองรับผลที่อาจเกิดขึ้น 
 จัดเตรียมแผนรองรับการเสื่อมถอย 

  
 

แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง น าทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (4Ts) มาควบคุมจัดการได้ 
  
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดความ
เสี่ยง ที่มาของสาเหตุ ผลกระทบ เลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost 
– Benefit Analysis) เพ่ือเปรียบเทียบกันในแต่ละทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงที่ดีท่ีสุด และเกิดความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในทางเลือกนั้น 
 

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ภายใต้ข้อจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

Costs  หมายถึง การประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนบริหารความเสี่ยง  
Benefits หมายถึง การประมาณการมูลค่าของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ลดลง เมื่อเทียบกับไม่ได้ 

ด าเนินการใด ๆ (Ability to Mitigate Overall Risks) 
Efficient Frontier หมายถึง เส้นประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุด C เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด 

  ้     หมายถึง ข้อจ ากัดงบประมาณ (Budget Constraint)  
Source: Enterprise Risk Management, John Fraser and Betty J. Simkins, Editors 

                     

(Treat risk)  

                     

(Transfer risk) 

    ล   ล               
      (Terminate risk) 

         ภ  ใ  

      ภ      ผ     
        

         ล   

                    
(Take risk) 

      ท ท   
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    เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ 
  การจัดการความเสี่ยง ต้องมีการน าแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มาพิจารณาจัดล าดับ
ค่าความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่ า โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความ
เสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงต่อไป 
   การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว  ผู้ประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและด าเนินการจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงได้  โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบดังนี้ 

 วิธีการด าเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง 
 วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด 

 
         ท   6         พื            (Control Activities)  
  หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กร และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ตัวอย่าง กิจกรรมการควบคุม 
(Control Activities) ซึ่งรวมถึง 

- การก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

- การอนุมัติ/ รับรอง/ ให้ความเห็นชอบงาน 

- การสอบทานผลการปฏิบัติงาน 

- การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/การมอบหมายงาน 
  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)ได้มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมีการจัดท า
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงตามคู่มือบริหารความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง โดยในการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ ผู้อ านวยการฝ่าย/ ส านัก เป็นผู้พิจารณา ก าหนด 
ความรับผิดชอบ ส่วนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ผู้อ านวยการ จะเป็นผู้ก าหนดว่าส่วนงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จและมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเป็นการสอบทานเป็นระยะด้วย  
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         ท   7       ท แล     ื      (information and communication) 
  หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง   
 สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะเกิดข้ึนได้ ต้องมีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้ รวบรวมและ
ชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร 
 
         ท   8          แล        ผล (Monitoring) 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกลไกในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในนั้น
อย่างสม่ าเสมอ และการปฏิบัตินั้นยังมีความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  
เพราะอย่าลืมว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการด าเนินงาน และความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป  

1) การติดตามผล เป็นการติดตามผลภายหลังจากการได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
แล้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ  
ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ 

 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยงหรือไม่ 

 เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการท าเ พ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

การรายงานและติดตามผล มีความจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเพราะจะท าให้ทราบว่า  
  แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกน าไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด 
  ท าให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง 
  ท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ 
  มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส 

2) การประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
(1) การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามว่ากระบวนงานต่าง ๆ ได้มีการ
ด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกเหนือจากท่ีได้คาดการณ์ไว้แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร เพ่ือ
ปรับแผนบริหารความเสี่ยงและด าเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการ
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ติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมด าเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหาก
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา 

(2) การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการรายงานเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะด าเนินการ
ในลักษณะของการประเมินตนเอง (Self Appraisal) หรืออาจให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน 
(Independent Appraisal) 

  โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการประเด็นความเสี่ยงใด หน่วยงานนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของตนเอง และผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะท าการ
ติดตามตรวจสอบตามหน้าที่ประจ าของแต่ละหน่วยงาน หรืออาจจะท าการตรวจสอบตามค าสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งขอบเขตความถี่ในการประเมินจะขึ้นอยู่กับผลการประเมิน
ความเสี่ยง และประสิทธิผลของการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน ในการประเมินคณะกรรมการจะประเมินผล 
ดังนี้ 

 มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ 
 การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลหรือไม่ 
 มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับความ

สนใจ แก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
    จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. จะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ปรับปรุงการจัดท าระบบบริหารความ
เสี่ยงในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่ายิ่งข้ึน  
 
4.4 แผ ท             (Risk Map) 
 การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินงานในระดับองค์กร โดยมีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ด้วยแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) 
 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการเสี่ยง โดยมีการพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ (Correlation) ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรและช่วยให้
องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงที่ต้นเหตุได้อย่างชัดเจน 
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          ท       ญ   แผ ท             (Risk Map)  
1.                                               แล             แ            

   การระบุสาเหตุ (Root Cause)  ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงสามารถระบุเบื้องต้นทั้งหมดของสาเหตุ    เมื่อหา
ความสัมพันธ์จะเห็นสาเหตุร่วม (Common) 

2.                    พ  ธ         ั                      แล        พ  ธ           
   เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุ โดยพิจารณาจากสาเหตุทางตรงและ
ทางอ้อม 

3.             ผล   ท         ั          ใ             แล ผล   ท           
      แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) จะต้องมีการประเมินผลกระทบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีการ
จับคู่ผลกระทบเพ่ือระบุผลกระทบที่จะเกิดข้ึนอย่างชัดเจน 
      การวิเคราะห์ Risk map เพ่ือแสดงความสัมพันธ์กับการก าหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk 
Response)  โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของสาเหตุ รวมถึงความสัมพันธ์ทั้งแนวดิ่งและข้ามปัจจัยเสี่ยง และ
มาตรการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจากมาตรการควบคุมภายใน 

4.        Risk Correlation Map ไ ใ ้ใ          แผ                     
 แผนบริหารความเสี่ยงครบคลุมถึงทุกสาเหตุความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงผลกระทบจากปัจจัย
เสี่ยงอ่ืน ๆ จะต้องมีแผนกิจกรรมจัดการรองรับ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม
ถึงสาเหตุของความเสี่ยงทุกสาเหตุ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงอ่ืนที่มีความสัมพันธ์และส่งผล
กระทบมายังปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ 
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การควบคุมภายใน  
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ด้านการควบคุมภายใน 
1. ความหมายของการควบคุมภายใน 

“การควบคุมภายใน (Internal control)” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแลฝ่าย
บริหารและพนักงาน อ.ส.พ. ทุกระดับของส่วนงานก าหนดให้มีข้ึน เพ่ือให้มีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

การด าเนินการ (Operation : O) หมายถึง การบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลป้องกันรักษาสินทรัพย์ การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการป้องกันการทุจริต 

การรายงาน (Report : R) หมายถึง ความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันกาลของรายงานทางการเงินและ
มิใช่การเงิน ที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ภายในและภายนอกองค์กร  

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance : C) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาล และวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร
ก าหนด 

 

2. ความส าคัญของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถด าเนิน

กิจการได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง เพ่ิมความเชื่อม่ันในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสามารถลดความสูญเสีย และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
3. แนวคิดของการควบคุมภายใน 

1) การควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของขั นตอนการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง และทุกระดับของ
ส่วนงาน การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ (Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (Built in) ตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การด านินงาน (Executing) และการติดตาม
ผล (Monitoring)  

2) การควบคุมภายในเกิดขึ นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบก าหนดและ
จัดให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม การควบคุม ก าหนดทิศทาง 
กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน บุคลากรทุกระดับรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามที่ผู้บริหารก าหนด   

3) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด แม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใด ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจวาจะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในมีข้อจ ากัด เช่น โอกาส
ที่จะเกิดข้อผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน หรือการปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุคือ
การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบ
ควบคุมภายในจะต้องค างนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุม
ภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 
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4. ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
 ประโยชน์ที่ผู้บริหารพงคาดหวังได้จากการควบคุมภายในที่ดี มีดังนี้ 
1) การควบคุมภายในที่ดี ที่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล จะมีส่วนช่วยให้การด าเนินงานของ

องค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งหมายถึง การด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ผู้บริหาร
ก าหนด 

2) ช่วยป้องกันไม่ให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง และป้องกันความสูญเสีย สูญเปล่าของ
ทรัพยากรที่น าไปใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ 

3) ช่วยท าให้เกิดความมั่นใจตามควรว่ารายงานทางการเงิน ทั้งรายงานที่ใช้เพื่อการภายในและรายงานที่
สนอต่อบุคคลภายนอก มีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ 

4) ช่วยก ากับให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้บังคับกับองค์กร ซ่ึง
เป็นการป้องกันมิให้องค์กรเสียชื่อเสียง หรือเกิดความเสียหายด้านการเงิน หรือด้านอ่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนหากมีการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย หรือผิดระเบียบ 

ประโยชน์ของการควบคุมภายในกับฝ่ายงาน 
ฝ่ายบริหาร ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่า พนักงานและ

ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รายงานต่างๆ ที่จัดท าขึ้นถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
ที่ก าหนด ตลอดจนมีการป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตหรือการสูญหายของ
ทรัพย์สินไว้อย่างรัดกุม 

พนักงานและ
ลูกจ้าง 

ระบบการควบคุมภายในจะเป็นเครื่องชี้น าแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไป
ตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ เป็นเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้สอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายใน 

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ช่วยให้การท างานของผู้สอบ
บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หน้าที่ปลักประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การพิจารณาระบบควบคุม
ภายในของกิจการว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ กิจการที่มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

  
5. มาตรฐานการควบคุมภายใน 

การสร้างระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงและเก้ือกูล
กันตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  

 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของการบริหาร
องค์กร ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร ต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ควบคุมภายใน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเกิดจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตว์ จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความส าคัญของประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ฝ่ายบริหารต้องให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง และ
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก
ด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ได้แก่ นโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่
ฝ่ายบริหารก าหนดหรือออกแบบขึ้น เพื่อให้บุคลากรน าไปปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย 
ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตัวอย่าง
กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนดกลยุทธ์ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ฝ่ายบริหารต้องจัด
ให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 
การติดตามประเมินผล (Monitoring) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีการปฏิบัติตามหรือไม่ ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self=Assessment : CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ หรือต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็น
รากฐานที่ส าคัญขององ์ประกอบอื่นๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้ง 3 ประการ คือ 

- การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
- รายงานทางการเงินและมิใช่การเงินน่าเชื่อถือ 
- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

  การก าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ควรมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน องค์กรจ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้บริหารด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบ
การควบคุมภายในที่ดี ช่วยท าให้ผู้บริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแล การด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

วัตถุประสงค์ขององค์กร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
(1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Entity – Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์การด าเนินงานใน

ภาพรวมขององค์กร 
(2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์การด าเนินงาน

ที่เฉพาะเจาะจงลงไป ส าหรับแต่ละกิจกรรมของระดับส่วนงานย่อย ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ควรมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดภารกิจขององค์กร 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ก าหนดไว้ 
(3) ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
(4) ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 

 
2) ค้นหาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยส าคัญ ที่อาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3) พิจารณาการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่า ป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ในระดับใด 
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
5) ประมาณการต้นทุนที่ใช้ในการจัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมการควบคุม ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

ต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกิจกรรมการควบคุม 
6) จัดท าแผนในการน ากิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้ 
7) น ากิจกรรมการควบคุมปปฏิบัติ และติดตามผล 
 

ภารกิจขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของ
องค์กร1 

กิจกรรมท่ีท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ใน
ระดับกิจกรรม 

กิจกรรมท่ีท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ใน
ระดับกิจกรรม 

วัตถุประสงค์อง
องค์กร 2 

กิจกรรมท่ีให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ใน
ระดับกิจกรรม 
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ข้อจ ากัดของการควบคุมภายใน (ปัจจัยความส าเร็จและอุปสรรค) มีดังนี้ 
1) การตัดสินใจใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารแทนระบบการควบคุมภายใน 
2) การก้าวก่ายของฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหารอาจสั่งการ หรือยกเว้นกฎเกรฑ์ในสิ่งที่ตนสั่งการให้ปฏิบัติ 
3) การไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่องค์การก าหนดไว้ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน 
4) พนังานสมคบกันฉ้อโกง หรือหลีกเลี่ยงการควบคุมที่มีอยู่ 
5) ผู้ปฏิบัตานขาดความเข้าใจกลไกของการควบคุมที่จัดข้ึน 
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในก่อให้เกิดต้นทุนสูงกว่าค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งไม่

คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 
7. CSA คืออะไร 

CSA ย่อมาจาก Control Self Assessment หรือ การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือช่วย
พัฒนาสมรรถนภาพขององค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ง่ายขึ้น โดยอาจท าออกมาในรูปของการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน 

สิ่งที่ต้องค านึงถงในการ Workshop  
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตของระบบงานนั้น 
2) ขั้นตอนในการท างานและวัตถุประสงค์ของขั้นตอน 
3) ความเสี่ยงและสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ 
4) การควบคุมที่มีอยู่เพื่อลดระดับความเสี่ยง 
โดยพิจารณาว่าการควบคุมท่ีมีอยู่นั้น ท าให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้หรือไม่ โดย

ประเมินระดับความเสี่ยงจาก “เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน” ซึ่งประเมินจาก โอกาส (Likelihood) 
และผลกระทบ (Impact)  

 
 
 

 
 

 
 
การประเมิน CSA ต้องกระท าโดยบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
 

8. นโยบายการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 

1) มุ่งเน้นให้การควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกต าแหน่ง และทุกระดับ
ของส่วนงาน  

หน่วยงานประเมิน CSA 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

กรณีที่ระดับความเสีย่งหลังการควบุมท่ีมีอยู่สูง
กว่าระดับท่ียอมรับได้ ต้องพิจารณาปรับปรุง

การควบคุมเพิม่เตมิ พร้อมก าหนดระยะเวลาที่
การปรับปรุงนั้นจะแล้วเสร็จ รวมทั้งก าหนด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการปรับปรงุนั้น 
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2) ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ด้วยการสร้าง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม การควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการ
ควบคุมภายใน พนักงานและลูกจ้าง อ.ส.พ. ทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าระบบการควบคุมภายในไป
ปฏิบัติตามที่ผู้บริหารก าหนด 

3) การควบคุมภายในเป็นการสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนด โดยต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยว่า ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมภายในจะ
คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น 

4) สร้างระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่มีความเชื่อมโยงและเก้ือกูล
กันภายใต้ 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
(5) การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

5) ให้มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดย
มีการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control 
Self-Assessment : CSA) ปีละครั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
 

 
9. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 

เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ อ.ส.พ.อย่างคุ้มค่าตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการตามกรอบการด าเนินงานด้าน 
Governance, Risk and Compliance (GRC) จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้งนี้ 

1) กรณีมีการปรับปรุงโครงสร้างและลักษณะงาน ให้หน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในทุก
ระบบงานตามโครงสร้างและลักษณะงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การฯ  
 นโยบายก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมการด าเนินงานขององค์การฯ  
 มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
2) ให้หน่วยงานตามข้อ 1) และหน่วยงานจัดวางระบบการควบคุมภายในไว้แล้ว จัดท าแผนการประเมิน

การควบคุมด้วยตนเอง (แผน CSA) และท าการประเมินตามแผน พร้อมทั้งจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3) ให้ทุกหน่วยงาน ทบทวน/ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน น าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของสายงาน รวมทั้งน าคู่มือปฏิบัติงานส่วนที่มิช่ความลับไว้ในระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ภายในองค์กร 

4) ให้หัวหน้างานทุกหน่วยงานสื่อสารการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในให้บุคลากรในสังกัด
ทราบ และติตดามควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 



หน้า 39 

 
10. คณะกรรมการและคณะท างานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ ---------------- หมายถึง  เส้นทางการติดต่อสื่อสาร 
  ___________ หมายถึง  เส้นทางการรายงาน 
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11. แผนการด าเนนิการเกี่ยวกบัการควบคุมภายในประจ าปี 

กิจกรรม ก าหนดเสร็จ 
(โดยประมาณ) 

การติดตามการรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. 
1) หน่วยงานระดับงาน/ส่วน  
- จัดท าแผนการควบคุมภายใน 
- รายงานการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของแต่ละระบบงาน 
- จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี 

กลางเดือน ต.ค. 
ต้นเดือน พ.ย. 

 

2) ผู้แทนหน่วยงานระดับงาน สรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของสาย
งาน จัดส่งให้คณะกรรมการ 

กลางเดือน ต.ค. 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สรุปผลการ
ประเมินฯ ในภาพรวมของ อ.ส.พ. จัดส่งให้ผู้อ านวยการส านัก พร้อม
ส าเนาแจ้งส านักตรวจสอบภายใน 

ปลายเดือน พ.ย. 

4) ส านักตรวจสอบภายใน สรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของ อ.ส.พ.และรายงานผู้อ านวยการ 

ต้นเดือน ธ.ค. 

5) ผู้อ านวยการส านัก สรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของ อ.ส.พ. 
ประกอบกับสรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ อ.ส.พ. 
จากส านักตรวจสอบภายใน รายงานผู้อ านวยการ 

กลางเดือน ธ.ค. 

6) ผู้อ านวยการ รายงานการควบคุมภายในตามระบบ คตง. ต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

กลางเดือน ธ.ค. 

 


