
การบรหิารความเสยีงและการควบคมุภายใน
กลุม่ตรวจสอบภายในกระทรวง          กระทรวงศึกษาธิการ



การบรหิารความเสียงองคก์รEnterprise Risk Management



หวัขอ้บรรยาย



 การบรหิารความเสียงตามกรอบแนวคิด COSO
แนวทางการจดัทําระบบบริหารความเสียง

 หลกัการและความจําเป็นในการบริหารความเสยีง



หลกัการและความจําเป็นในการบริหารความเสียง



ความเชือมโยง
การกํากับดูแลกิจการ
การบริหารความเสียง

การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

- การกํากับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ทีได้รับมอบอํานาจให้ทําหน้าทบีริหาร จัดกระบวนการเพือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยดั คุ้มค่า ได้ผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การระบุ ประเมิน และจัดการความเสียงทีอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับทยีอมรับได้
-การนําการควบคุมไปใช้ในทางปฏิบัตเิพือลดผลกระทบ และ/หรือ โอกาสเกิดความเสียง
-กลไกการประเมินผลของการบริหารความเสียง และการควบคุมภายใน



ทมีา: PWC

วสัิยทัศน์
VISIONภารกิจ

MISSIONเป้าหมายหลัก
CORPORATE GOALSแผนยุทธศาสตร์

CORPORATE STRATEGIES

เป้าหมาย งานโครงการ/ งานพฒันา
แผนธุรกิจ

 แผนงาน / โครงการ / งานประจํา & งบประมาณ

INDICATORS & TARGETS

BUSINESS PLAN

PROGRAM / PROJECT / TASK & BUDGET

แผนบริหารความเสียงระดบัองค์กร
ระบบควบคุมภายในระดบัสายงานแผนบริหารความเสียงระดบัสายงาน

ระบบควบคุมภายในระดบัระดับองค์กร



 การบรหิารความเสียง : ความจําเป็น
 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกจิการ     บา้นเมอืงทีดี พ.ศ. 2546 (Good Governance: GG) มุง่หวงัใหก้าร     บริหารราชการเป็นไปเพอืประโยชนส์ขุของประชาชนเป็นส่วนหนงึของการบริหารเชงิกลยทุธ ์คาํรบัรองการปฏิบัติ     ราชการ  และมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544เพิมโอกาสและชว่ยใหส้่วนราชการบรรลเุป้าประสงคแ์ละพนัธกจิ     ทตีงัไวม้ากยิงขนึพฒันาผลงานขององคก์รใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



 เป็นกระบวนการทีตอ้งทาํอย่างต่อเนืองทวัทงัองคก์ร กาํหนดขนัตอนและนําไปใชโ้ดยบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร ใชใ้นการกาํหนดกลยุทธข์ององคก์ร นําไปใชท้วัทงัองคก์รทุกระดบั บริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนใหอ้ยูใ่นระดบัทีองคก์รยอมรบัได้ ใหค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลไม่ใช่สมบรูณ ์100 %มุ่งสู่การบรรลุวตัถุประสงค์

การบรหิารความเสียง : แนวคิดพืนฐาน





ความหมาย 
    ความเสียง (Risk) คือ  เหตกุารณที์มีความไม่แน่นอน ซึงหากเกิดขึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลวุตัถปุระสงค ์หรอืเป้าหมายขององคก์ร 



  ความหมาย 
การบริหารความเสียง (Enterprise Risk Management)หมายถึง  กระบวนการทีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพือช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน  ซึงกระบวนการบริหารความเสียงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถบ่งชีเหตุการณ์ทอีาจเกิดขนึและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับทอีงค์กรยอมรับ เพือให้ได้รับความมันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงค์ทีองค์กรกําหนดไว้



กรอบงานการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในตามแนวคิดของ COSO(Committee of Sponsoring Organization  of The Treadway Commission)
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กรอบงานการควบคมุภายใน

หน่วยงาน
วตัถปุระสงค์
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5 องคป์ระกอบ1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุภายใน2.การประเมนิความเสยีง3.กิจกรรมการควบคมุ4.สารสนเทศและการสอืสาร5.การตดิตามและประเมนิผล

1.ดา้นความมีประประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนนิงาน2.ดา้นความเชอืถือไดข้องขอ้มลูและรายงานทางการเงนิ3.ดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั



8 องคป์ระกอบ
ระดบัของหน่วยงาน



วตัถุประสงคก์ารบรหิารความเสยีง
1 ดา้นกลยทุธ ์(Strategic) เป้าหมายระดบัสงู ต ้องสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจขององคก์ร2 ดา้นการปฏิบตักิาร (Operation) การใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ3 ดา้นการรายงาน (Reporting) การรายงานมีความนา่เชอืถือ4 ดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ (Compliance) การปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้ง
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ระดบัของหนว่ยงานองคก์ร
หนว่ยงานองคก์ร แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั คือ     1. ระดบัทวัทงัองคก์ร (Entity-level : EL)2. ระดบัสว่นงาน (Division : D)3. ระดบัหนว่ยงาน (Business units : BU)4.ระดบัหนว่ยงายย่อย (Subsidiary : S)



1. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร
2. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์
3. การบ่งชีเหตกุารณ์
4. การประเมินความเสียง
5.  การตอบสนองความเสียง
6.  กิจกรรมเพอืการควบคมุ
7.  สารสนเทศและการสือสาร
8.  การติดตามและประเมินผล

  องคป์ระกอบของกรอบงานการบริหารความเสยีง  (COSO : Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission)
8 องค์ประกอบ
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องคป์ระกอบของการบริหารความเสียงสารสนเทศและการสือสาร

สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ

*ความเสียง*กําหนดวตัถปุระสงค์*ประเมินความเสยีง*ตอบสนองความเสียง
กิจกรรมการควบคมุ การติดตามประเมินผล

* บรรลุยุทธศาสตร์* ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน*ความเชือได้ของรายงานทางการเงนิ* การปฏิบัติตามข้อกําหนด

วตัถุประสงคก์ารบริหารความเสียง

ERM   หมายถึง  กระบวนการทีปฏิบัตโิดยคณะกรรมการ  ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรเพือช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน  ซึงกระบวนการบริหารความเสียงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถบ่งชีเหตุการณ์ทอีาจเกิดขนึและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสียงให้อยู่ในระดับทอีงค์กรยอมรับ เพือให้ได้รับความมันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงค์ทีองค์กรกําหนดไว้



ทีมีอิทธิพลต่อความตระหนกัในเรืองความเสียงของคนในองคก์ร และเป็นพืนฐานขององคป์ระกอบอืนทงัหมดของการบริหารความเสียงขององคก์ร ซึงจะก่อให้เกิดระเบียบ วนิยั และโครงสร้างขององคก์ร

สภาพแวดล้อมในองค์กร
องคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



 นโยบายและปรชัญาเกียวกบัการบริหารความเสียง กาํหนดระดบัความเสียงทีองคก์รยอมรบัได้ การกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ ความซอืสตัย ์และคุณค่าแหง่จริยธรรม ความสามารถของบุคลากร การจดัโครงสรา้งองคก์ร การมอบหมายอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบ มาตรฐานและวธีิปฏิบติัดา้น
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สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (ตอ่)องคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



การกาํหนดสิงทีตอ้งการทาํให้สาํเร็จ หรือผลลพัธข์องการดาํเนินการ ซึงการกาํหนดวตัถุประสงคม์ีหลายระดบั
OBJ
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การกําหนดวตัถุประสงค์
องคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



เพือมนัใจว่าวตัถปุระสงคที์กําหนดสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรแ์ละความเสยีง

วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรมต้องสอดคล้อง/สนับสนุนวตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รวตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรมต้องสอดคล้อง/สนับสนุนวตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์ร

การกําหนดวตัถปุระสงค์
วิสยัทศัน์
พนัธกิจ

ยทุธศาสตร ์
เป้าหมาย

แผนปฏิบตัิการ

แผนปฏิบตัิราชการ

Input
Process

ข้อม ูลสารสนเทศ

Output

ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล / ค ุ้มค่า

แผนการบริหารราชการแผน่ดิน

แผนปฏิบตัิราชการประจาํปี
แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี

แผนของหน่วยปฏิบตัิ

วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รโดยรวม
(Entity-Wide Level Objectives)

วตัถปุระสงคร์ะดบักิจกรรม
(Activity-Level Objectives)



SPECIFIC  มีการกาํหนดเป้าหมายทชีดัเจน
TIME  CONSTRAINED  มีกรอบเวลาทชีดัเจนและเหมาะสม

MEASURABLEสามารถวดัผลได ้REASONABLEสมเหตสุมผลมีความเป็นไปได ้



• ระบปัุจจยัทีมีผลกระทบในเชิงลบต่อเป้าหมายขององคก์รหรือการปฏิบติังานทงัในระดบัองคก์รและกิจกรรม- ปัจจยัความเสียงทงัจากภายในและภายนอก- เหตกุารณร์า้ยตา่งๆ ทีอาจจะเกิดขนึ- การเปลียนแปลงตา่งๆ ทีเกิดขนึทงัจากภายในและภายนอก• ประเภทความเสียง- ความเสยีงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)- ความเสยีงดา้นปฏิบตังิาน (Operational Risk)- ความเสยีงดา้นการเงนิ (Financial Risk)- ความเสยีงดา้นการปฏิบตัิตามกฏระเบียบ (Compliance Risk)

ระบุความเสยีง/การบ่งชีเหตกุารณ์องคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



  แหลง่ทีมาของความเสียง
คู่แข่งทางธุรกิจ

วตัถุประสงค์
การปฏิบตัิงาน

คู่คา้
กฎระเบียบขอ้กฎหมายเศรษฐกิจ นโยบายรฐับาลการเมืองทรพัยากรบุคคล

การเงิน
กลยุทธ์

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก



การระบเุหต/ุปัจจยัทีอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียงทีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคที์กําหนดภายใตส้ภาพแวดลอ้มภายใน

ระบปัุจจยัเสยีงทีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารบริหารความเสยีงระบปัุจจยัเสยีงทีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารบริหารความเสยีง

การบ่งชีเหตุการณ์
วตัถปุระสงคร์ะดบัองคก์รและระดบักิจกรรม

ระบปัุจจยัเสียง
ความเสยีงจากปัจจยัภายนอก (ความเสยีงจากเหตกุารณ)์

ความเสียงจากปัจจยัภายใน (ความเสยีงจากองคก์ร หน่วยงาน การปฏิบติังาน)

ความเสียงในเชิงกลยทุธ ์ 
(Strategic Risk)

- นโยบายผ ูบ้รหิาร- แผนยทุธศาสตร ์(การจดัทํา   บคุลากร การสือสาร)   - หลกัเกณฑก์ารประเมินผล- นโยบายจรรยาบรรณ  - การบรหิารทรพัยากรบคุคล

ความเสียงดา้นการดําเนินงาน
(Operation Risk)

- โครงสรา้งองคก์ร  - สถานที- การมอบหมายงาน - กระบวนการ - การควบคมุภายใน - การตรวจสอบภายใน- แผน-ผลการปฏิบติังาน- ระบบการสือสาร - การรกัษาทรพัยสิ์น

ความเสียงดา้นการเงิน
 (Financial Risk)

- งบประมาณ (เงินในและนอก)- เงินรายได ้- การใชจ่้าย- รายงานการเงิน

ความเสียงในการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ           ขอ้บงัคบัทีเกยีวขอ้ง
(Compliance Risk)

- ขอ้ทกัทว้งการปฏิบติัตาม   ขอ้กาํหนด- ความเสียหายจากการไม่   ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด- การแกไ้ขปัญหา



ตวัอยา่งการระบเุหตกุารณ์
ประเภทความเสียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเสยีงทีอาจเกิดขึนความเสยีงดา้นกลยทุธ ์ การบริหารงาน -กาํหนดกลยทุธผ์ดิพลาดไมน่าํไปสูวิ่สยัทศัน ์และเป้าหมายขององคก์ร การนาํกลยทุธไ์ปปฏิบตัิ -กิจกรรมตามแผนกลยทุธ์ไมส่ามารถนาํไปสูก่ารบรรลุวตัถปุระสงคอ์งคก์รได ้การแขง่ขนัทางกลยทุธ์ -กลยทุธข์ององคก์รขาดการพฒันาใหท้นัตอ่สถานการณจ์นไมส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ได ้



ประเภทความเสียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเสียงทีอาจเกิดขึนความเสยีงดา้นการปฏิบัตงิาน บคุลากรในหนว่ยงาน -ขาดทกัษะ, ความชาํนาญและ  ความรูเ้ฉพาะทางความปลอดภยั -เกิดอบุตัิเหต ุหรือไดร้บั  อันตรายจากการปฏิบตัิงานเทคโนโลยี/นวตักรรม -เทคโนโลยีลา้สมยั-ถกูละเมิด หรือ ละเมิดลิขสิทธิสงิแวดลอ้ม -สรา้งมลพิษแกช่มุชนรอบขา้ง -สรา้งความเดอืดรอ้นแก่  ประชาชน

ตวัอยา่งการระบเุหตกุารณ์



ประเภทความเสียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเสยีงทีอาจเกิดขึนความเสยีงดา้นการเงนิ งบประมาณ -เบิกจ่ายงบประมาณไม่  ทนัตามกาํหนดเวลา -งบประมาณไมเ่พียงพอ  ตอ่การดาํเนนิงาน หนสีิน -องคก์รขาดสภาพคลอ่ง ในการชาํระหนี-เกิดหนสีญูจากลกูหน ีตลาดสินคา้และการเงนิ -การเปลยีนแปลงของ  ราคาวตัถดุบิ, อตัรา  แลกเปลยีน, ดอกเบีย ฯลฯ 

ตวัอยา่งการระบเุหตกุารณ์



ประเภทความเสียง กระบวนการ/กิจกรรม ความเสยีงทีอาจเกิดขึนความเสยีงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การละเมิดสญัญา -ดาํเนนิงานไมเ่สร็จตามกาํหนดในสญัญา-กระบวนการดาํเนนิงานไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง การเปลียนแปลงกฏระเบียบ -ผูเ้สียผลประโยชนห์รือบคุลากรในองคก์รตอ่ตา้นกฏระเบียบใหม่-องคก์รไดร้ับความเสียหายในทางใดทางหนงึจากการเปลยีนแปลงกฏหมาย

ตวัอยา่งการระบเุหตกุารณ์



เป็นการประเมนิเหตกุารณ์จาก 2 มมุมอง ไดแ้ก ่โอกาสทีจะเกิด และผลกระทบโอกาสทีจะเกิด คือ ความเป็นไปไดที้เหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์หนงึจะเกิดขนึผลกระทบ คือ ผลทีเกิดขนึจากเหตกุารณน์นั

Page 

การประเมินความเสียงองคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



การประเมินความเสียง
ความเสียง

ความถีของการเกิดขึนในอดีต

ผลกระทบทีเป็นตวัเงิน
ผลกระทบทีมิใช่ตวัเงิน

การคาดการณโ์อกาสทีจะเกิดขึนในอนาคต
ผลกระทบ

โอกาสทีจะเกิดขึน

มมุมองของสาธารณชน ผลสาํเร็จของการดําเนินงาน



ความเสียงกอ่นการจดัการInherent Risk
มาตรการปัจจบุนั มาตรการปัจจบุนั

แผนแกไ่ข
ความเสียงคงเหลือ

แผนแกไ้ขเพิม
ทีมีอย ูปั่จจบุนั

ความเสยีงก่อนการจดัการและความเสยีงคงเหลอื

ระดบัความคลาดเคลอืนทียอมรบัได ้(Tolerance level)
ระดบัวตัถปุระสงคที์ตอ้งการ(Objective level)

ความเสียงคงเหลือResidual  Risk



สรปุขนัตอนการประเมินความเสียง
รายงานความเสียงทีไดร้ะบุไวเ้พือการประเมิน
การใหค้ะแนนความเป็นไปไดแ้ละผลกระทบของความเสยีง

การประเมนิระดบัความเสียง
การตอบสนองและการจดัการความเสยีง(ไม่ยอมรับความเสยีง)

จดัทาํแผนบริหารความเสยีง

ตํา
ปานกลาง

สงู
สงูมาก

ระดบัทียอมรบัไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคมุความเสยีงไม่ตอ้งมีการจดัการเพิมเติม  ระดบัทีพอยอมรบัได ้แต่ตอ้งมีการควบคมุเพือป้องกนัไมใ่หค้วามเสียงเคลือนยา้ยไปยงัระดบัทียอมรบัไม่ได้
ระดบัทีไม่สามารถยอมรบัไดจํ้าเป็นตอ้งเรง่จดัการแกไ้ขทนัที
ระดบัทีไม่สามารถยอมรบัไดโ้ดยตอ้งจดัการความเสยีงเพือใหอ้ย ูใ่นระดบัทียอมรบัไดต่้อไป

ระดบัผ ูร้บัผิดชอบแผนบริหารความเสียง
ระบทุรพัยากรทีจําเป็นและระยะเวลาเช่น งบประมาณ ทรพัยส์ิน เป็นตน้



 ตวัอยา่ง ระดบัโอกาสทีจะเกิดเหตกุารณที์เป็นความเสียง
โอกาสทีจะเกิดความเสียง ความถีทีเกิดขึน (เฉลีย) ระดบัคะแนน

สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

มากกว่า 1 ครังต่อเดือนระหว่าง 1-6 เดือนต่อครังระหว่าง 6-12 เดือนต่อครังมากกว่า 1 ปีต่อครังมากกว่า 5 ปีต่อครัง

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน



 ตวัอยา่งเกณฑ ์โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณที์เป็นความเสียง
โอกาสทจีะเกิดความเสียง เปอร์เซ็นต์โอกาสทจีะเกิดขึน ระดบัคะแนน

สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

มากกว่า 80%70-79%60-69%50-59%น้อยกว่า 50%

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



 ตวัอยา่งเกณฑ ์ผลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นการเงิน)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน

สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

มากกว่า 40 ล้านบาท3 ล้านบาท – 40 ล้านบาท5 แสนบาท – 3 ล้านบาท1 แสนบาท – 5 แสนบาทน้อยกว่า 1 แสนบาท

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



 ตวัอยา่งเกณฑ ์ผลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นเวลา)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนนสูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

ทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือนทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือนทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือนทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5เดือน ถึง3 เดือนทําให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



 ตวัอยา่งเกณฑผ์ลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นชือเสียง)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนนสูงมากสูง
ปานกลางน้อยน้อยมาก

มกีารเผยแพร่ข่าวจากสือภายในและต่างประเทศเป็นวงกว้างมกีารเผยแพร่ข่าวเป็นวงกว้างในประเทศและมกีารเผยแพร่ข่าวอยู่อยู่วงจํากัดในประเทศมกีารลงข่าวในหนังสือพมิพ์ในประเทศหลายฉบับ 2-3 วนัมกีารลงข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศบางฉบับ 1 วนัไม่มีการเผยแพร่ข่าว

54
321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



 ตวัอยา่งเกณฑ ์ผลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นลกูคา้)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดบัคะแนนสูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

ผู้ใช้บริการลดลงมากกว่า 50 คน ต่อเดือนผู้ใช้บริการลดลงตังแต่ 40-50 คนต่อเดือนผู้ใช้บริการลดลงตังแต่  30-39 คนต่อเดือนผู้ใช้บริการลดลงตังแต่  20-29 คนต่อเดือนผู้ใช้บริการลดลงไม่เกิน 19 คนต่อเดือน

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



 ตวัอยา่งเกณฑผ์ลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นความสาํเรจ็)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดบัคะแนนสูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

ดาํเนินงานสําเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60 %ดาํเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 60-70 %ดาํเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 71-80%ดาํเนินงานสําเร็จตามแผนได้ 81-90%ดาํเนินงานสําเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



ตวัอยา่งเกณฑ ์ผลกระทบต่อองคก์ร (ดา้นบคุลากร)
ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดบัคะแนนสูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมาก

มบุีคลากรเสียชีวติมากกว่า 3 คนมบุีคลากรเสียชีวติไม่เกิน 3 คนมบุีคลากรได้รับบาทเจ็บจนพกิาร แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตมบุีคลากรได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวทีโรงพยาบาลมบุีคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

54321

การประเมินความเสยีง : กําหนดเกณฑป์ระเมิน (ต่อ)



ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินความเสยีง
ระดบัการประเมิน 1ตํามาก/นอ้ยมาก 2ตํา/นอ้ย 3ปานกลาง 4สงู/บ่อย 5สงูมาก/บ่อยครงัโอกาสเกดิ อาจเกดิขึนไดใ้นกรณียกเวน้ อาจเกดิขึนไดท้กุ 3 ปี อาจเกดิขึนไดท้กุ 1 ปี อาจเกดิขึนไดท้กุ 6เดือน อาจเกดิขึนไดท้กุวนัระดบัการประเมิน 1ไม่เป็นสาระสาํคญั/ นอ้ยมาก

2ตํา/นอ้ย 3ปานกลาง 4สงู/วิกฤต 5สงูมาก/หายนะ
1. ผลกระทบดา้นการเงิน - ค่าความเสียหาย 100,000 บาท 500,000 บาท 3 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท
- การลงทนุ/รว่มลงทนุ ผลตอบแทน>เงินฝากประจํา 1 ปี/พนัธบตัรรฐับาล+อตัราเงินเฟ้อ

ผลตอบแทน=เงินฝากประจํา 1 ปี/พนัธบตัรรฐับาล+อตัราเงินเฟ้อ
ผลตอบแทน<เงินฝากประจํา 1 ปี/พนัธบตัรรฐับาล+อตัราเงินเฟ้อ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทน
- ค่าใชจ้่ายการลงทนุ เพิมขึน = 10% 10%<เพิมขึน 15% 15%<เพิมขึน<20% เพิมขึน>=20%
-ผลกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)

100% 99% 90% 85%



   ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินความเสยีง
ระดับการประเมิน 1ไม่เป็นสาระสําคญั/น้อยมาก

2ตาํ/น้อย 3ปานกลาง 4สูง/วกิฤต 5สูงมาก/หายนะ
2.ผลกระทบด้านการดําเนินธุรกจิและความสามรถในการแข่งขันธุรกิจ.
- นโยบายรัฐบายและกฏหมาย สูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ (10%) สูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ (20%) สูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ (30%) สูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ (40%) สูญเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ (50%)
- การสูญเสียจํานวนลูกค้ารายใหญ่ สูญเสียจํานวนลูกค้ารายใหญ่ 1%

สูญเสียจํานวนลูกค้ารายใหญ่ 5%
สูญเสียจํานวนลูกค้ารายใหญ่ 10%

สูญเสียจํานวนลูกค้ารายใหญ่ >10%

- การสูญเสียรายได้จําหน่ายกระแสไฟฟ้า
สูญเสียรายได้จําหน่ายกระแสไฟฟ้า 5%

สูญเสียรายได้จําหน่ายกระแส ไฟฟ้า 10%

สูญเสียรายได้จําหน่ายกระแสไฟฟ้า 15%

สูญเสียรายได้จําหน่ายกระแสไฟฟ้า >15%

-ระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า
ระยะเวลากู้ระบบ
<= 1 ชม. สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า 5%

1 ชม.<ระยะเวลากู้ระบบ<= 6 ชม. สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า 10 %
6 ชม.< ระยะเวลากู้ระบบ <= 9 ชม. สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า 15 %

ระยะเวลากู้ระบบ >9 ชม. สูญเสียฐานข้อมูลลูกค้า >20%



  ตวัอยา่งเกณฑก์ารประเมินความเสยีง
ระดับการประเมิน 1ไม่เป็นสาระสําคญั/น้อยมาก

2ตาํ/น้อย 3ปานกลาง 4สูง/วกิฤต 5สูงมาก/หายนะ
3.ผลกระทบด้านชือเสียงองค์กร 
-ผลกระทบด้านชือเสียงขององค์กร แก้ไขได้ภายใน 1 วนั พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพมิพ์/วทิยุ/โทรทัศน์ในเชิงลบ

พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพมิพ์/วทิยุ/โทรทัศน์ในเชิงลบ1 วนั
พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพมิพ์/วทิยุ/โทรทัศน์ในเชิงลบมากกว่า 1 วนัต่อเนือง

4. ผลกระทบด้านความปลอดภัย-ผลกระทบด้านความปลอดภยั ต้องทําการปฐมพยาบาล ต้องเข้าโรงพยาบาลเพือรับการรักษา เกดิการเสียชีวติหรือบาดเจบ็หลายราย/สูญเสียอวยัวะสําคญั นิว แขนและขา

เกดิการเสียชีวติมากกว่า 1 ราย



ตวัอยา่ง เกณฑก์ารประเมินความเสยีง
ระดบัการประเมิน 1ไม่เป็นสาระสําคญั/นอ้ยมาก

2ตํา/นอ้ย 3ปานกลาง 4สงู/วิกฤต 5สงูมาก/หายนะ
5.ผลกระทบดา้นกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั สญัญาและขอ้ผกูพนั- ผลกระทบดา้นกฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบั สญัญาและขอ้ผกูพนั

เสียค่าปรบัไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี เสียค่าปรบัไม่เกนิ 5 ลา้นบาทต่อปี เสียค่าปรบัไม่เกนิ 10 ลา้นบาทต่อปี เสียค่าปรบัไม่เกนิ 20 ลา้นบาทต่อปี เสียค่าปรบัตงัแต่ 20 ลา้นบาทต่อปี
6. ผลกระทบดา้นความพึงพอใจของลกูคา้-ผลกระทบดา้นความพึงพอใจของลกูคา้

ยงัคงรกัษาระดบัความพึงพอใจไว้ไดม้ากกว่า 80 %
ยงัคงรกัษาระดบัความพึงพอใจไว้ไดม้ากกว่า 70 %

ยงัคงรกัษาระดบัความพึงพอใจไว้ไดม้ากกว่า 60 %
ยงัคงรกัษาระดบัความพึงพอใจไว้ไดม้ากกว่า 50 %

-ผลกระทบดา้นการดําเนินธรุกจิประเภทผ ูใ้ชไ้ฟฟ้าทวัไป
ไฟกระพรบิ ไฟดบันอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 1 นาที ไฟดบันอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 30 นาที

ไฟดบัมากกว่า 30 นาที ไฟดบัมากกว่า 3 ชวัโมง
-ผลกระทบดา้นการดําเนินธรุกจิ ไฟกระพรบิ ไฟดบันอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 1 นาที ไฟดบันอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 10 ไฟดบันอ้ยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ไฟดบัมากกว่า 20 นาที 



ระดบัของความเสียง

โอกาสทีจะเกิดความเสียง

ความเสียงสงูมาก
ความเสียงสงู 
ความเสียงปานกลาง
ความเสียงตาํ1

1

2
3
4
5

2 3 4 5

ขนัตอนที 1  การประเมินความเสยีง : โอกาสและผลกระทบ
ตัวอย่าง ตารางระดบัของความเสียง (Degree of Risk)



ขนัตอนที 2  การประเมินความเสยีง : การวิเคราะหค์วามเสียง
พิจารณาโอกาส/ความถีทีจะเกิดเหตกุารณ ์(Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเสียง
พิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างโอกาสทีเกิดความเสียงและผลกระทบของความเสยีงต่อองคก์ร/หน่วยงานในตารางระดบั   ความเสยีง



ขนัตอนที 3 การประเมินความเสยีง : การจดัลําดบัความเสยีง
 คํานวนระดบัความเสียง (Risk Exposure) เท่ากบัผลคณูของคะแนนระหว่างโอกาสทีจะเกิดกบัความเสียหายเพือจดัลําดบัความสาํคญั และใชใ้นการตดัสินใจว่าความเสียงใดควรเรง่จดัการกอ่น
 จดัทําแผนภมิูความเสียงเพือใหผ้ ูบ้ริหารและคนในองคก์รไดเ้ห็นภาพรวมว่าความเสียงมีการกระจายตวัอยา่งไร



แผนภูมิความเสยีง
5 5(๑ x ๕) 10(๒ x ๕) 15(๓ x ๕) 20(๔ x ๕) 25(๕ x ๕)
4 4(๑ x ๔) 8(๒ x ๔) 12(๓ x ๔) 16(๔ x ๔) 20(๕ x ๔)
3 3(๑ x ๓) 6(๒ x ๓) 9(๓ x ๓) 12(๔ x ๓) 15(๕ x ๓)
2 2(๑ x ๒) 4(๒ x ๒) 6(๓ x ๒) 8(๔ x ๒) 10(๕ x ๒)
1 1(๑ x ๑) 2(๒ x ๑) 3(๓ x ๑) 4(๔ x ๑) 5(๕ x ๑)1 2 3 4 5

ระดับความเสียง
แทนด้วยแถบสี ความหมาย

ตาํ (ค่า ๑-๓ คะแนน) หมายถึงระดบัทียอมรับไดโ้ดยไม่ตอ้งควบคุม ไม่ตอ้งมีการจดัการเพิมเติม
ปานกลาง

(ค่า ๔-๙ คะแนน) หมายถึงระดบัทีพอยอมรับได ้แต่ตอ้งมีการควบคุมเพือป้องกนัไม่ใหค้วามเสียงเคลือนยา้ยไปยงัระดบัทีรับไม่ได้
สูง (ค่า ๑๐-๑๖ คะแนน) หมายถึงระดบัทีไม่สามารถยอมรับได ้โดยตอ้งจดัการความเสียง เพือให้อยูใ่นระดบัทียอมได้

สูงมาก
(ค่า ๑๗-๒๕ คะแนน) หมายถึงระดบัทีไม่สามารถยอมรับได ้จาํเป็นตอ้งเร่งจดัการความเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัทียอมรับไดท้นัทีโอกาสเกิด

ผลกระ
ทบ



ผลกระทบ(Impact)

โอกาสทีจะเกิด (likelihood) Risk Appetite Boundary    (ระดบัความเสยีงทยีอมรบัได)้

ตวัอยา่ง จดัลาํดบัความเสียง (Risk Matrix)
5 5(๑ x ๕) 10(๒ x ๕) 15(๓ x ๕) 20(๔ x ๕) 25(๕ x ๕)
4 4(๑ x ๔) 8(๒ x ๔) 12(๓ x ๔) 16(๔ x ๔) 20(๕ x ๔)
3 3(๑ x ๓) 6(๒ x ๓) 9(๓ x ๓) 12(๔ x ๓) 15(๕ x ๓)
2 2(๑ x ๒) 4(๒ x ๒) 6(๓ x ๒) 8(๔ x ๒) 10(๕ x ๒)
1 1(๑ x ๑) 2(๒ x ๑) 3(๓ x ๑) 4(๔ x ๑) 5(๕ x ๑)1 2 3 4 5

Risk Appetite Boundary ขอบเขตของระดบัความเสียงทีสามารถยอมรบัได ้กาํหนดไว ้๑-๕ Risk Appetite เป้าหมายทคีาดหวังของการควบคมุความเสียงระดบัทียอมรับได ้กาํหนดไว ้๑-๓ Risk Tolerance ระดบัความเสียงทอีงคก์ารยอมรบัไดห้ลงัการจดัการ กาํหนดไว ้๔-๕ 

- ความเสยีงสงูมาก- อันตรายอาจเกิดไดท้นัที- ตอ้งแกไ้ข
- ความเสยีงสงู- มีอนัตราย- ตอ้งเร่งวางแผน



วิธีการพิจารณาเลือกวิธีการทีควรกระทาํเพอืจดัการกบัความเสียงทีอาจจะเกิดขึนตามผลการประเมินความเสียง ซึงตอ้งพิจารณาโอกาสทีจะเกิดขึน โดยเปรียบเทียบระดบัความเสียงทีเกิดกบัระดบัความเสียงทียอมรับได ้และคุม้ค่าในการบริหารความเสียงทีเหลืออยู่
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 การตอบสนองความเสียง

การตอบสนองความเสียงจาํแนกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่1. Take-การยอมรับความเสียง (Risk Acceptance)2. Treat-การลด/ควบคุมความเสียง (Risk Reduction)3. Terminate-การหลีกเลียงความเสียง (Risk Avoidance)4.  Transfer-การกระจาย/โอนความเสียง (Risk Sharing)

องคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



การยอมรบัความเสียง (Take : Risk Acceptance) หากทาํการวิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าไมม่วิีธีการจดัการความเสยีงใดเลยทีเหมาะสมเนอืงจากตน้ทนุการจดัการความเสยีงสงูกว่าประโยชนที์จะไดร้บั อาจตอ้งยอมรบัความเสยีง แตค่วรมีมาตรการตดิตามอย่างใกลช้ดิเพือรองรบัผลทีจะเกิดขนึ
TAKE

การตอบสนองความเสียง : วิธีการจดัการ



การลด/การควบคมุความเสียง (Treat : Risk Reduction) 
• พยายามลดความเสยีงโดยการเพิมเติม หรือเปลียนแปลงขนัตอนบางสว่นของกิจกรรมหรือโครงการทีนาํไปสูเ่หตกุารณที์เป็นความเสยีง
• ลดความนา่จะเป็นทีเหตกุารณที์เป็นความเสยีงจะเกิดขนึ เชน่ การฝึกอบรมบคุลากรใหม้ีความรูเ้พียงพอ การกาํหนดผูจ้ดัจา้งและผูร้ับมอบงานใหแ้ยกจากกนั
• ลดระดบัความรนุแรงของผลกระทบเมอืเหตกุารณที์เป็นความเสยีงเกิดขนึเชน่ การตดิตงัเครืองดบัเพลิง การ back up ขอ้มลูเป็นระยะๆ การมี server สาํรอง

TREAT

การตอบสนองความเสียง : วิธีการจดัการ (ต่อ)



การกระจายความเสยีง หรอืการโอนความเสียง(Transfer : Risk Sharing) 
• ยกภาระในการเผชิญหนา้กบัเหตกุารณที์เป็นความและการจดัการกบัความเสยีงใหผ้ ูอื้น 
• มิไดเ้ป็นการลดความเสียงทีจะเกิดขึน แต่เป็นการรบัประกนัว่าเมือเกิดความเสียหายแลว้องคก์รจะไดร้บัการชดใชจ้ากผ ูอื้น 

TRANSFER

การตอบสนองความเสียง : วิธีการจดัการ (ต่อ)



• การทาํประกนั (Insurance) คือการจา่ยเงนิเพอืป้องกนัตนเองและสินทรัพยจ์ากเหตกุารณที์ไมค่าดคิด เชน่ การทาํประกนัภยั ประกนัชวิีต ประกนัอัตราแลกเปลียน
• การทาํสญัญา (Contracts) คือการทาํขอ้ตกลงตา่งๆทงัในปัจจบุนัและอนาคตเชน่ การทาํสญัญาซือขายลว่งหนา้ การจดัจา้งหนว่ยงานอืนใหด้าํเนนิการแทน
• การรบัประกนั (Warranties)  ผูข้ายใหส้ญัญากบัผูซื้อว่าสินคา้จะสามารถใชง้านไดต้ามคณุสมบตัทีิระบไุวภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนด หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาผูข้ายพรอ้มทีจะรับผดิชอบตามทีตกลงกนั จึงเป็นลกัษณะของการแบ่งปันความเสยีงจากผูซื้อไปยงัผูข้าย

TRANSFER

การตอบสนองความเสียง : วิธีการจดัการ (ต่อ)การกระจายความเสยีง หรอืการโอนความเสียง(Transfer  : Risk Shar ing)



การหลีกเลยีงความเสียง (Terminate Risk Avoidance) 
• ปฏิเสธและหลีกเลียงโอกาสทีจะเกิดความเสยีง โดยการหยดุ ยกเลิกหรือเปลียนแปลงกจิกรรมหรือโครงการทีจะนาํไปสูเ่หตกุารณท์เีป็นความเสียง เชน่ การเปลียนแผนการสรา้งรถไฟฟ้าเป็นรถ BRT ในเสน้ทางทีไมคุ่ม้ทนุ การยกเลิกโครงการทีสรา้งผลกระทบทางสิงแวดลอ้มใหช้มุชน
• ขอ้เสียคือ อาจส่งผลกระทบใหเ้กดิการเปลยีนแปลงในแผนงานขององคก์รมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายทีวางไวไ้ด ้

TERMINATE

การตอบสนองความเสียง : วิธีการจดัการ (ต่อ)



โดยคาํนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทีจะได้รบัโดยคาํนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ทีจะได้รบั

การตอบสนองความเสียง 
การระบุวิธีการจดัการความเสียงให้อยู่ในระดบัทียอมรบัได้

ระดบัของความเสียง

โอกาสทีจะเกิดความเสียง

ความเสียงสงูมาก
ความเสียงสงู 
ความเสียงปานกลาง
ความเสียงตาํ1

1

2
3
4
5

2 3 4 5

ความเสียง
ก่อนการ
ควบคมุ

การ          การ          
ควบคมุ

หลงั         

ความเสียง
คงเหลือ

หลงั         
มาตรการ
ควบคมุ

การ          การ          
ควบคมุ

ความเสียง
ยอมรบัได้
ความเสียงคงเหลือทียอมรบัได้

แผนจดัการ
เพิมเติม

แผนจดัการความเสียงเพิมเติม

การประเมินความเสียง

* สงูมาก
* สงู
* ปานกลาง
* ตาํ

* หลีกเล ียง
* กระจาย/โอน
* ลด/ควบคมุ
* ยอมรบั



การพิจารณาเลือกแผนจดัการความเสียง
 ศึกษาความเป็นไปไดแ้ละค่าใชจ่้ายของแตล่ะทางเลือก
 วิเคราะหถึ์งผลไดผ้ลเสียของแตล่ะทางเลือก- ผลได ้คือผลลพัธท์ีเกิดขนึเมอืนาํมาตรการนนัมาใชล้ดความเสียง อาจเกิดขนึในทนัที หรือในระยะยาว- ผลเสีย ไดแ้ก ่ตน้ทนุ เวลา หรือความสะดวกทีเสียไป รวมไปถึงความเสียงทอีาจเกดิขนึไดใ้นอนาคต



 คือ นโยบาย และวิธีปฏิบัติทีจะช่วยใหม้นัใจว่า ไดม้ีการดาํเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอ่ความเสียงทีวางไว้กิจกรรมการควบคมุเกิดขึนในทกุระดับ ทกุหนา้ทีงาน และทัวทังองค์กร ประกอบดว้ยกิจกรรมทีแตกต่างกัน เช่น การอนมุัติ การมอบหมายอํานาจหนา้ที การยืนยันความถกูตอ้ง การกระทบยอด การแบ่งแยกหนา้ที และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
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กิจกรรมการควบคมุองคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



1. การควบคุมแบบป้องกัน ( Preventive Controls )

2. การควบคุมแบบค้นพบ ( Detective Controls )

3. การควบคุมแบบแก้ไข ( Directive Controls )

4. การควบคุมแบบส่งเสริม ( Corrective Controls )

กิจกรรมการควบคมุ (ต่อ)ประเภทของการควบคมุภายใน



กิจกรรมการควบคมุ (ต่อ)ประเภทของการควบคมุภายใน (ต่อ)
1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพือป้องกันหรือลดความเสียง 1. การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพือป้องกันหรือลดความเสียง จากความผดิพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าทกีารงาน การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน เป็นต้น
2. การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพือค้นพบความเสียหายหรือความผดิพลาดทเีกิดขนึแล้ว เช่น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพสัดุ  เป็นต้น
3. การควบแบบแก้ไข (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมเพือค้นพบความเสียหาย หรือความผดิพลาดทเีกิดขนึให้ถูกต้อง หรือเพือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดซําอีกในอนาคต
4. การควบคุมแบบส่งเสริม (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมทส่ีงเสริมหรือกระตุ้น ให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทต้ีองการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี



 ขอ้มลูทีเกยีวขอ้งกบัการบริหารความเสียง จะตอ้งถกูระบ ุบันทึก และจดัเก็บไว ้และมีการสอืสารในรปูแบบและกรอบเวลาทีชว่ยทาํให้บคุลากรทีเกยีวขอ้งสามารถดาํเนนิงานตามความรับผิดชอบของตนได้ บคุลากรทกุคนตอ้งไดร้ับขา่วสารทีชดัเจนจากผูบ้ริหารระดบัสงูว่า ความรบัผดิชอบในเรืองการบริหารความเสียงขององคก์รถือเป็นเรืองสาํคญั และตอ้งดาํเนนิการอย่างจริงจงั จดัใหม้ีชอ่งทางหรือสือในการสอืสารสองทางทีมีประสิทธิภาพ
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สารสนเทศและการสือสารองคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



สามารถทาํได ้2 วิธี โดย1. ใชวิ้ธีการติดตามประเมินผลอย่างตอ่เนอืงในแตล่ะกจิกรรมในระหว่างดาํเนนิการ หรือ2. ใชวิ้ธีการประเมนิแยกตา่งหากมุง่เนน้โดยตรงทีประสิทธิผลของการบริหารความเสยีงขององคก์ร และทาํใหม้ีโอกาสไดพ้ิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมทตีอ่เนอืง

การติดตามประเมินผลองคป์ระกอบของการบริหารความเสียง



การประเมินผลการจดัการและแผนบรหิารความเสียงดําเนินการโดยสาํนกับรหิารความเสียง
 รายเดือนและรายไตรมาส-ดาํเนนิการตอ่เนอืงจากรายงานและติดตามรายปี
 รายปี-สรปุรายงานประจาํปี เสนอตอ่คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสยีงและคณะกรรมการ-รายงานในรายงานประจาํปี-ประเมนิผลเพือนาํขอ้มลูไปจดัทาํแผนบริหารความเสียงตอ่เนอืงตอ่ไป
 กรณีฉกุเฉิน เร่งดว่น-คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนบริหารความเสียงฝ่ายบริหารระดบัสงู และคณะกรรมการบริหารความเสียงประจาํสายงาน อาจมีการรายงานตดิตามผลและประเมินความเสยีงในกรณีเร่งดว่น



  ความเสียง  ทถูีกจัดการ

การติดตามและทบทวนความเสียง
ความเสียงก่อนจัดการ ความเสียงทเีหลือ ความเสียงทยีอมรับได้

 การจัดการ หลังทบทวน
  ความเสียง  ทถูีกจัดการ

ระดบัความเสียงทยีอมรับได้
ตอบสนองความเสียง ติดตามทบทวน





กรอบการบริหารความเสียงอยา่งมีระบบทวัทงัองคก์ร
โครงสรา้งการบรหิารความเสยีง- หนว่ยงาน/     คณะกรรมการ     บริหารความเสยีง- สายการบังคบั  บัญชา/รายงาน- บทบาทความ   รบัผิดชอบ- ทกัษะ/บคุลากร

วฒันธรรมองคก์ร- วตัถปุระสงค์- นโยบาย- เป้าหมายการ  ดาํเนนิงาน- ความเสยีงทียอม รับได ้ (Rick Appetite)
ปัจจยัพืนฐาน- โครงสรา้งระบบ    - วิธีการและเครืองมอื     - ขอ้มลูและการสอืสาร

การกําหนดวตัถปุระสงค์
ระบคุวามเสยีง/เหตกุารณ์

การประเมินความเสียงจดัทําแผน ฯ
การตอบสนองและจดัทําแผน ฯ

ราบงานและติดตามผล องคป์ระกอบกระบวนการบรหิารความเสียง



แนวทางการบรหิารความเสียง
1. แต่งตงัคณะกรรมการและคณะทํางานบรหิารความเสียง

2. ประชมุเชิงปกิบติัการเพือจดัทําแผนบรหิารความเสียง
3. แผนบริหารความเสียงฯ 

ผ ูบ้ริหารระดบัสงู
3. แผนบริหารความเสียงฯ ไดร้บัความเห็นชอบจากผ ูบ้ริหารระดบัสงู * มีทีมงานในทกุสว่นราชการทําหนา้ทีสนบัสนนุ

4. ทกุสว่นราชการในสงักดัดําเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
5. สรปุผลการดําเนินงานตามแผนฯประจําปี ให้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแผนฯปีต่อไป



นโยบาย วตัถุประสงค ์และผูร้บัผิดชอบการบริหารความเสยีง
ใหมี้การบริหารความเสียงทวัทงัองคก์รแบบบูรณาการ โดยการจดัการอยา่งเป็นระบบและตอ่เนืองใหมี้การกาํหนดกระบวนการบริหารความเสียงทีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนัทงัองคก์รใหมี้การติดตามประเมินผลการบริหารความเสียงทีมีการทบทวนและปรบัปรุงอยา่งสมาํเสมอใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พือการจดัการทีดีใหมี้การบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงานตามปกติ

นโยบายการบริหารความเสียง



   เพือลดโอกาส และผลกระทบจากความเสียงทีเกิดขึนทีจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และภารกิจขององคก์ร  เพือใหมี้แผนในการจดัการความเสียง หรือรบัมือกบัความเสียงทีจะเกิดขึนในอนาคต เพือใหอ้งคก์รมีระบบบริหารความเสียงทีเชือมโยงกบัการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ ระบบความดีความชอบของหน่วยงาน ทีนาํระบบบริหารความเสียงเป็นเครืองมือในการเพิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสรา้งมูลค่าเพิม

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเสยีง นโยบาย วตัถุประสงค ์และผูร้บัผิดชอบการบริหารความเสียง



บทบาทและความรบัผิดชอบ
ระดบั บทบาทผ ูบ้ริหารระดบัสงู -กาํหนดนโยบายและแต่งตงัคณะกรรมการและคณะทํางาน-กาํกบัดแูลใหมี้การดําเนินการตามแผนบริหารความเสียงกรรมการอํานวยการ -อํานวยการ เสนอแนะ ใหค้วามเห็นและคําปรึกษาในการดําเนินงานจดัทําระบบบริหารความเสียง-ควบคมุ และกาํกบัดแูลการดําเนินงานบริหารความเสียงใหบ้รรล ุเป้าหมายตามภารกิจการจดัตงัองคก์รคณะกรรมการบรหิารความเสยีง

-กาํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสียงของการบรรล ุเป้าหมายตามภารกิจหลกัและตามคําของบประมาณ-อํานวยการเสนอแนะใหค้วามเห็นและคําปรกึษาในการดําเนินการผลกัดนั ติดตาม ประเมินผล และแกไ้ขปัญหาอปุสรรคต่างๆ 



บทบาทและความรบัผิดชอบ
ระดบั บทบาทคณะทํางานบรหิารความเสยีง

-ระบปัุจจยัเสียง กาํหนดเกณฑก์ารประเมินความเสยีง-จดัทํารายงานสรปุผลการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสยีง-จดัทํารายงานสรปุผลการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสยีง -จดัทําแผนบริหารความเสียงประชาสมัพนัธบ์รหิารความเสียง -ติดตามความกา้วหนา้และรายงานสรปุผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการอํานวยการ และผ ูบ้รหิารระดบัสงูผ ูบ้ริหารระดบัสํานกั/กล ุม่/หน่วย/ฝ่าย
-ศึกษาทําความเขา้ใจกบัการบริหารความเสียง-ใหค้วามร ูก้บับคุลากรใหม่ในหน่วยงาน และจดัใหมี้การบรหิารความเสียงในหน่วยงานรวมทงัติดตามประเมินผลอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอบคุลากรในหน่วยงาน ทําความเขา้ใจและดําเนินการตามแผนการบรหิารความเสียง



ตวัอยา่งผงัโครงสรา้งกระบวนการบริหารความเสยีง
ผ ูบ้ริหารองคก์ร

ทีมงานบริหารความเสยีง
ผูป้ฏิบัตงิานในองคก์ร

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ / อนมุติัคําสงัแต่งตงัคณะกรรมการ1 2
3

สนบัสนนุขอ้มลูทีเกียวขอ้ง
4

5

6

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสียง
7 8

9

10
คณะกรรม การบริหารความเสยีง

จดัหาทีมงาน / จดัทาํนโยบายและแนวทางบริหารความเสยีงองคก์ร
ระบ ุ/ ประเมิน / กาํหนดแนวทางตอบสนองความเสยีง และจดัทาํแผนบริหารความเสียง

พิจารณา / เสนอแนะ
ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัตงิาน / ทาํรายงานสรปุผล

ตรวจสอบ รายงานสรปุผล / กาํหนดแนวทางในอนาคต



วิธีการ/ขนัตอนการจดัทําระบบบริหารความเสียง
ระดบัองคก์ร

เป้าหมายของแผนงานผ ูร้บัผิดชอบ
สถานะปัจจบุนั

แผนงานหลกั
ระบคุวามเสียง จดัทําตวัชีวดัความเสียง (KRI)การจดัการความเสียงปัจจบุนั

ออกแบบระบบติดตาม
ประเมินความเสียง การกาํหนดมาตรการตอบสนองความเสียง แบบฟอรม์ในการติดตาม
Risk Map



วิธีการ/ขนัตอนการจัดทาํระบบบริหารความเสียง
ระดบัสํานกั/กล ุม่ภารกิจ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (KPI)ผู้ รับผดิชอบ
จัดทําระดบัความเสียง

งานหลักของฝ่าย(Mission)
ระบุความเสียง การจัดการความเสียงปัจจุบัน ออกแบบระบบติดตาม

ประเมินความเสียง การกําหนดมาตรการตอบสนองความเสียง แบบฟอร์มในการติดตาม
Risk Map

สถานะปัจจุบัน



ยุทธศาสตร์ทีรับผดิชอบ กระบวนงาน/กิจกรรมทสีนับสนุนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด เป้าหมาย

แผนยทุธศาสตรร์ะดบัองคก์รแบบทบทวนภารกิจจําแนกตามยทุธศาสตร์
แผนปฏิบติัราชการประจําปี

RM-1



ขนัตอนที 1 การกําหนดวตัถปุระสงค์
 แบบทบทวนภารกิจจําแนกตามยทุธศาสตร์

งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)
ศึกษาวัตถุประสงค์ของการทํางาน รวมทงัเป้าหมาย/ตัวชีวดัทรัีบผดิชอบ และพจิารณาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

ยุทธศาสตร์ทรัีบผดิชอบ กระบวนงาน/กจิกรรมทสีนับสนุนยุทธศาสตร์ วตัถุประสงค์ ตวัชีวดั เป้าหมาย

RM-2

RM-1



RM-2

ขนัตอนที 2 ระบคุวามเสยีง/เหตกุารณค์วามเสียง

งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)

งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)

RM-2

บ่งชีเหตุการณ์ทอีาจมผีลกระทบต่อวตัถุประสงค์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และปฏิบัติงานประจําวนั

การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ทอีาจเกิดขนึมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขนึ

ขนัตอนที 3 การประเมินความเสยีง



งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)ศึกษาวัตถุประสงค์ของการทํางาน 
สภาพแวดล้อมขององค์กร

ศึกษาวัตถุประสงค์ของการทํางาน รวมทงัเป้าหมาย/ตัวชีวดัทีรับผิดชอบ และพจิารณาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร บ่งชีเหตุการณ์ทอีาจมผีลกระทบต่อวตัถุประสงค์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และปฏบัิติงานประจําวัน การประเมินโอกาสและ
คาดว่าจะเกิดขนึ

การประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ทอีาจเกิดขนึมาแล้วและคาดว่าจะเกิดขนึ
ประเภทความเสียง(1) L(2) C(3) ระดับความเสียง(4) ระดับความเสียงทคีาดหวงั(5) การตอบสนองความเสียง(6)

พจิารณาทางเลือกทจีะนําไปปฏบัิติเพือควบคุมความเสียงและกําหนดเป็นแผน/จัดการความเสียง

RM 2

RM 2-1

ขนัตอนที 3 การประเมินความเสยีง (ต่อ)



ขนัตอนที 4 การจดัการความเสียงและจดัทําแผนบริหารความเสียง

ประเภทความเสียง(1) L(2) C(3) ระดับความเสียง(4) ระดับความเสียงทคีาดหวงั(5) การตอบสนองความเสียง(6)

ประเภทความเสียง
(1)

ความเสียง
(2)

ปัจจัยเสียง แนวทางตอบสนองต่อความเสียง(3)
แผนงาน/กิจกรรม

(4)
ผู้รับผดิชอบ/ผู้รับผดิชอบหลัก

(5)
ระยะเวลาดําเนินการ

(6)

RM 2-1
RM 3

กําหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสียงให้หมดไปหรือลดลงในระดับทยีอมรับได้

งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)

RM 2



งานหลกัของฝ่าย(1)
วตัถปุระสงค ์(เพือ)/เป้าหมาย

(2)
ผ ูร้บัผิดชอบจดัทําแผน(3)

สถานะปัจจบุนั
(4)

RiskID
(5)

ความเสียง
(6)

ประเภทความเสียง ปัจจยัเสียง ผลกระทบ โอกาสทีจะเกิด
(10)

ผลกระทบ
(11)

ระดบัความเสียง
(12)

S F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางออ้ม(7) (8) (9)

ประเภทความเสียง(1) L(2) C(3) ระดับความเสียง(4) ระดับความเสียงทคีาดหวงั(5) การตอบสนองความเสียง(6)

ประเภทความเสียง
(1)

ความเสียง
(2)

ปัจจัยเสียง แนวทางตอบสนองต่อความเสียง(3)
แผนงาน/กิจกรรม

(4)
ผู้รับผดิชอบ/ผู้รับผดิชอบหลัก

(5)
ระยะเวลาดําเนินการ

(6)

ขนัตอนที 4 การจดัการความเสยีงและจดัทําแผนบริหารความเสียง RM 2

RM 2-1
RM 3



ประเภทความเสียงปัจจยัเสยีง ความเสียหายทีอาจเกิดขึน ระดบัความเสยีง แผน/กิจกรรม รายละเอียดการจดัการ ผลจากการใช้มาตรการจดัการความเสียง
ระดบัความเสยีงภายหลงัการบรหิารความเสยีง

แนวทาง/มาตรการสําหรบัปีถดัไป
(  ) ดา้นกลยทุธ์ (  ) ดา้นการปฏิบตังิาน (  ) ดา้นการเงนิ (  ) ดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ ผลลพัธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

ขนัตอนที 5 การรายงานและติดตามผล

 สรุปผลการดําเนินงานการบริหารความเสียง

 การติดตามผลการจัดการความเสียง RM 4

RM 5
นําแบบ RM 3 ช่อง 4-6 มาตดิตาม



ประเภทความเสียง ระดับความเสียง การเปลียนแปลงระดับความเสียง สรุปความเสียงก่อนการประเมิน หลังการประเมนิ ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้

ประเภทความเสียง ระดับความเสียง แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปีถัดไปหลังการประเมนิ

ขนัตอนที 5 การรายงานและติดตามผล (ต่อ)
RM 6

RM 7

 ตารางสรุปผลการประเมินความเสียงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความเสียง

 ปัจจัยความเสียงทต้ีองนําไปดาํเนินปีต่อไป



ปัจจยัทีทาํใหก้ารบริหารความเสียงลม้เหลว1. ขาดการสนบัสนนุจากผ ูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงู2. ขาดวิสยัทศันที์ชดัเจนในการวางแผนกลยทุธ์3. ขาดการสอืสารใหพ้นกังานทกุคนทราบถึงวิสยัทศัน ์และสิงทีกําลงัจะเกิดขึนในอนาคต4. ลม้เหลวในการสรา้งทีมสนบัสนนุทีมีอํานาจตงัแต่ระดบับนจนถึงระดบักลาง5. มองทกุอยา่งเป็นอปุสรรค หรอืผ ูค้นในองคก์รเป็นตวัสกดักนัการทํางานไปส ูวิ่สยัทศัน์6. การกาํหนดกลยทุธใ์หอ้งคก์รประสบชยัชนะระยะสนัลม้เหลวจะทําใหร้ะยะยาวลม้เหลว



ประโยชนข์องการบริหารความเสียง
 ใชใ้นการวางแผนควบคู่กบัการบริหารงาน บริหารโครงการ      หรือบริหารองคก์ร ผลการดาํเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์ นาํกลยทุธอ์งคก์รไปดาํเนนิการในการปฏิบัตงิานใหป้ระสบ     ความสาํเร็จ ระบแุละบริหารจดัการความเสียงทีมคีวามสาํคญัไดท้นัเวลา



ตวัอยา่ง



ตวัอย่าง ความเสยีงในแผนปฏิบตัิราชการรประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จาํแนกตามยุทธศาสตรข์องสาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ



ยุทธศาสตร์ทีรับผิดชอบ กระบวนงาน/กิจกรรมทสีนับสนุนยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ท ี1 พฒันาระบบจัดการทมีปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาลและสร้างภาพลกัษณ์ทดีีขององค์กร

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลกรในสังกัดจัดทาํวิจัยเพือพฒันาการศึกษา
เพือให้งานททีําเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา

จํานวนผลงานวจิัยและนวตักรรมทไีด้รับการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์
เพือวจิัยและพฒันารวมทงัถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวตักรรมทนํีาไปสู่การพฒันา

แบบกําหนดขอบเขตความรับผดิชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์แบบกําหนดขอบเขตความรับผดิชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
RM-1



แบบฟอรม์การวิเคราะหค์วามเสยีง  
งานหลักของผ่าย (MSSION)

วตัถุประสงค์ (เพือ)/เป้าหมาย (KPI)
ผู้รับผดิชอบจัดทําแผน สถานะปัจจุบัน Risk ID ความเสียง ประเภทความเสียง ปัจจัยเสียง ผลกระทบ โอกาสทจีะเกิด ผลกระทบ ระดบัความเสียงS F O C ภายนอก ภายใน ทางตรง ทางอ้อม

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดจัดทําวจิัยเพือพฒันาการศึกษา

 

เพือให้งานทีทาํเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา 
 กลุ่มงานวิจยัและพฒันาการศึกษา

 มีการจดัทาํวิจยัดา้นการศึกษาอยา่งต่อเนืองแต่จาํนวนของงานวิจยัถูกนาํไปใช้เพียงร้อยละ 10 ของจาํนวนงานวิจยัทงัหมดทีจดัทาํ

S1  ผลงานวิจยัไม่ไดถู้กนาํมาใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม

ผูรั้บบริการไม่ทราบวา่มีการวิจยั 
 หวัขอ้งานวิจยัไม่น่าสนใจไม่เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ

 ทาํให้งานวิจยัถูกนาํไปใช้ไม่คุม้คา่กบังบประมาณ

ทาํให้เสียโอกาสในการนาํผลการวิจยัมาพฒันาการศึกษา 

L=5  C=4  20 สูงมาก

RM-2
√



ประเภทความเสียง(1) L(2) C(3) ระดับความเสียง(4) ระดับความเสียงทคีาดหวงั(5) การตอบสนองความเสียง(6)ความเสยีงดา้นกลยทุธ์ L5=5 C4=4 20 (สงูมาก) สงู Treat (ลดความเสียง)S1.ผลงานวิจยัไม่ไดถ้กูนาํไปใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสียง
RM 2-1



ประเภทความเสียง
(1)

ความเสียง
(2)

ปัจจัยเสียง แนวทางตอบสนองต่อความเสียง(3)
แผนงาน/กิจกรรม

(4)
ผู้รับผดิชอบ/ผู้รับผดิชอบหลัก

(5)
ระยะเวลาดําเนินการ

(6)ความเสยีงดา้นกลยทุธ์ S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูนาํไปใช ้ประโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม
ลดความเสียง 1.ใหม้ีการกลนักรองหวัขอ้งานวจิยัทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดไ้หคุ้ม้ค่ากบัเงินงบประมาณทีจ่ายไป2.มีการเผยแพร่งานวจิยัอยา่งกวา้งขวาง

ทุกหน่วยงานสังกดั สป./กลุ่มวจิยัและพฒันาการศึกษา
พฤษภาคม –กนัยายน 2553

แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสียง RM 3



กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา1.มีการกลนักรองหวัขอ้งานวิจยัทีสามารถนาํมาใช้ประโยชนไ์ดใ้หค้ ุม้คา่กบัเงนิงบประมาณทีใชจ่้ายไป

ทกุหนว่ยงานในสงักดั สป./สนย.สป. 100% ปัญหา อปุสรรค-นโยบายรฐับาลเปลียนแปลงบ่อย-นกัวิจยัมีจาํนวนนอ้ย และมีภารกิจหลายดา้น-ระยะเวลากระชนัชิด
หมายเหตุ   เนอืงจากแผนบริหารความเสียง สป. ประกาศใชใ้นชว่งกลางปีงบประมาณ (21 เม.ย.53) มีผลทาํให้การดาํเนนิงานกิจกรรมบางสว่นได้ดาํเนินไปก่อนแลว้

-สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติแจง้ผลหวัขอ้วจิยัทีไดรั้บการพิจารณาในปีงบประมาณ
28-29 เม.ย. 53 -มีหวัขอ้วิจยัปีงบประมาณ 2553ของ สป.

100%
-จดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานทีรับผดิชอบหวัขอ้วจิยัทีสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติเห็นชอบแลว้

1-5 พ.ค. 53 -หนว่ยงานทีผา่นความเห็นชอบหัวขอ้วิจยั ไดร้ับจดัสรรงบประมาณไปดาํเนินการ
100%

-แต่งตงัคณะกรรมการดา้นนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (ปี 2554)

11 มิ.ย. 53 -มีคณะกรรมการดา้นนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวิจยัของ สป.
100%

RM 4
แบบการติดตามผลการจดัการความเสียงปัจจยัเสยีง S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูนําไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม



กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์ของกิจกรรม ร้อยละความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา2.มีการเผยแพร่งานวจิยัอยา่งกวา้งขวาง
ทกุหนว่ยงานในสงักดั สป./สนย.สป. มีรายงานผลการดาํเนินการวิจยั 3 เรือง กศน. สกก. สต.

100%
-ติดตามและประเมินผลการวจิยั 14-16 มิ.ย.53 -มีการายงานผลการดาํเนินการวิจยัตามแบบประเมินผลหลงัสนิสดุการวิจัยรายโครงการและกาํหนดรปูแบบการเผยแพร่และถ่ายทอดผลการวิจยั โดย  *บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร   *พิมพเ์ป็นรปูเลม่   *นาํเสนอผา่นเว็บไซต์

100%

RM 4ปัจจยัเสยีง S1.ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูนําไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรมแบบการติดตามผลการจดัการความเสียง



ประเภทความเสยีง      ( √ ) ดา้นกลยทุธ ์              (  ) ดา้นการปฏิบตัิงาน                (  ) ดา้นการเงนิ               (  ) ดา้นการปฏิบัตติามกฎระเบียบปัจจยัเสยีง ความเสยีหายทีอาจเกิดขนึ ระดบัความเสยีง แผน/กิจกรรม รายละเอียดการจดัการ ผลจากการใช้มาตรการจดัการความเสยีง
ระดบัความเสยีงภายหลงัการบริหารความเสยีง

แนวทาง/มาตรการสาํหรับปีถัดไปS1.ผลงานวิจยัไม่ไดถ้กูนาํไปใช ้ประโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม
การใชจ่้ายเงินงบประมาณไม่คุม้ค่า

สงูมากL=5C=4
1.ใหม้กีารกลนักรองหัวขอ้งานวิจยัทีสามารถนาํมาใช ้ประโยชนไ์ดใ้ห้คุม้ค่ากบัเงนิงบประมาณทีใช ้จ่ายไป2.มกีารเผยแพร่งานวิจยัอย่างกวา้งขวาง

1.มกีารประชมุคณะกรรมการดา้นนโยบายละยทุธศาสตร์การวิจยั ของ สป. เพือพิจารณากลนักรองหัวขอ้งานวิจยัก่อนเสนอ สกว.ให้ความเห็นชอบ และสาํนกังบประมาณจดัสรรเงนิงบประมาณ2.มกีารเผยแพร่งานวิจยัอยา่งกวา้งขวาง เชน่  (1) การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลกูเสอื เพอืเป็นแหลง่การเรียนรูใ้หก้บัเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมทีพึงประสงค์ของสาํนกั ยวุกาชาดฯ  (2)การศึกษาความครอบคลมุและคณุภาพในการจดัการศึกษาตลอดชวีิต ระดบัหมูบ่า้นของสาํนกับริหารงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

1.มกีารกลนักลองหัวขอ้งานวิจัยกอ่นดาํเนนิการ2.ผลการวิจยัถกูนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคืและผูบ้ริหารระดบัสงู สป. รับทราบผลการวิจยั     รอ้ยละ 80

ตาํL=1C=2
ใชแ้นวทางการจดัการความเสยีงของปีงบประมาณ 2553 เป็นแนวทางการดาํเนนิงานในปีถดัไป

แบบสรปุผลการดาํเนนิงานจากการบริหารความเสียง RM 5



ประเภทความเสียง ระดับความเสียง การเปลียนแปลงระดับความเสียง สรุปความเสียงก่อนการประเมิน หลงัการประเมิน ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ความเสยีงดา้นกลยทุธ์S1.ผลงานวิจยัไม่ได ้ถกูนาํไปใชป้ระโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม
L5=5 C4=4 20 (สงูมาก) L5=1 C4=2 2 (ตาํ) ลดลง √

O1. การปฏิบตังิานในพืนทีเสยีงภยั L5=4 C2=5 20 (สงูมาก) L5=4 C2=4 16 (สงู) ลดลง √
O3 ขาดการพฒันาตนเอง L4=4 C4=4 16 (สงู) L4=3 C4=3 9 (ปานกลาง) ลดลง √

แบบสรปุผลการประเมินความเสียงภายหลงัการดําเนินงานตามแผนบรหิารคามเสียง
RM 6



ประเภทความเสียง ระดับความเสียง แนวทาง/มาตรการดําเนินงานในปีถัดไปหลังการประเมนิO1. การปฏิบตังิานในพืนทีเสยีงภยั L5=4 C2=4 16 (สงู) ใชแ้นวทางการจดัการความเสียงของปีบประมาณ 2553 ดาํเนินการต่อไปO3 ขาดการพฒันาตนเอง L4=3 C4=3 9 (ปานกลาง) 1.จดัใหมี้การทาํงานเป็นทีมมีการส่งมอบขอ้มูลให้ผูป้ฏิบตัิงานในทีมเพอืใหส้ามารถปฏิบติังานแทนกนัได้2.ส่งเสริมใหม้ีการใชป้ระโยชนจ์ากคู่มือสมรรถนะและบนัทึกการพฒันาสมรรถนะของตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม

แบบปัจจัยเสียงทต้ีองนําไปดําเนินการต่อในปี 2554 RM 7



กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/กิจกรรม/ดา้นงานทีประเมินละวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ(1)

การควบคมุทีมีอย ู่

(2)

การประเมินผลการควบคมุ
(3)

ความเสียงทียงัมีอย ู่
(4)

การปรบัปรงุการควบคมุ
(5)

กําหนดเสรจ็ผ ูร้บัผิดชอบ
(6)

หมายเหต ุ
(7)งานสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลกรในสังกดัจดัทาํวจิยัเพือพฒันาการศึกษาวตัถุประสงค์เพือให้งานทีทาํเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศึกษา

1. สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติขอสนบัสนนุงบประมาณการดาํเนนิงานวิจยั2.มีคณะกรรมการพิจารณาหวัขอ้วิจยัจากบคุลากรภายในหนว่ยงาน3.เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หห้นว่ยงานในสงักดัเสนอหวัขอ้การวิจัยและพิจารณาผล4.จดัสรรงบประมาณ5.พิจารณาผลงานวิจัย6.เผยแพร่งานวิจัยประกาศแจง้หวัขอ้วิจยัทีดาํเนินการแลว้เสร็จใหห้นว่ยงานในสงักดัทราบ

ยังไมเ่พียงพอเนอืงจาก มีการจดัทาํวิจยัดา้นการศึกษาอย่างตอ่เนอืงแตจ่าํนวนของงานวิจยัถกูนาํไปใชเ้พียงรอ้ยละ 10 ของจาํนวนงานวิจยัทงัหมดทีจดัทาํ

ผลงานวิจยัไมไ่ดถ้กูนาํมาใช ้ประโยชนอ์ย่างเป็นรปูธรรม
1.ใหม้ีการกลนักรองหวัขอ้งานวิจยัทีสามารถนาํมาใช ้ประโยชนไ์ดไ้ม่คุม้ค่ากบัเงนิงบประมาณทีจ่ายไป2.การเผยแพร่งานวิจยัอย่างกวา้งขวาง

พ.ค.– ก.ย. 2553ทุกหน่วยงานสังกดั สป./กลุ่มวจิยัและพฒันาการศึกษา

ส่วนงานยอ่ย..............................รานงานการประเมินผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในสําหรบัปีสินสดุวนัที..........เดือน................พ.ศ.................... ปย.2

ชือผูร้ายงาน....................................................(ชือหวัหนา้สว่นงานย่อย)ตาํแหนง่...........................................................วันที................เดือน.....................พ.ศ............
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แผนภูมิความเสียง



5 5 10 15 20 254 4 8 12 16O1 203 3 6 9O3 12 152 2S1 4 6 8 101 1 2 3 4 51 2 3 4 5

แผนภูมิความเสียงภายหลงัการบริหารความเสียง



1.การกาํหนดวตัถปุระสงค์
2.การระบคุวามเสียง/เหตกุารณ์

5.รายงานและตดิตามผล

4.จดัการและจดัทาํแผนบริหารความเสียง

3.การประเมินความเสยีง

สาํรวจตรวจสอบ-หนา้ทีความรับผิดชอบของหนว่ยงาน-กระบวรการหลกั/กิจกรรม-เป้าหมาย/ตวัชีวัดความสาํเร็จ
ระบคุวามเสียงทงัปัจจยัภายนอกและภายในทีมีผลกระทบตอ่การบรรลุวัตถปุระสงคแ์ตล่ะกระบวนการ/กิจกรรม (S/O/F/C)
จดัระดบัความรนุแรงโดนประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียง
กาํหนดวิธีการจัดการความเสยีงเพือให้ความเสยีงอยู่ในระดบัทียอมรบัได ้
ใชห้ลกั PDCA (Plan,Do,Check,Action) ทบทวนมาตรการควบคมุความเสียง

แบบ RM-2 ชอ่ง 1-4

แบบ RM-2 ชอ่ง 5-9

แบบ RM-2 ชอ่ง 10-12
แบบ RM-2, RM 2-1 แบบ RM -3

สรปุ กระบวนการบริหารความเสยีง

แบบ RM-4-7



การควบคุมภายใน( Internal Control)



 หลักการและแนวคดิเกียวกับการควบคุมภายใน
 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ
 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หัวข้อการบรรยาย



หลักการและแนวคดิเกียวกับการควบคุมภายใน



สาระสําคญั
หลักการ/ทมีา และความสําคญัของการควบคุมภายใน
ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดของการควบคุม      ภายใน
ประโยชน์และข้อจํากัดของการควบคุมภายใน



ระเบียบ ฯ ข้อ 4  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผดิชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมระเบียบฯ ข้อ 5  ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนัทีระเบียบใช้บงัคับ (27 ต.ค. 2544)ระเบียบฯ ข้อ 6  รายงานเกียวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครัง ภายใน 90 วนันับจากวันสินปีงบประมาณ (30 ก.ย.)ระเบียบฯ ข้อ 8  บทกําหนดโทษหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

ส่วนท ี1 ตัวระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

 หลักการ/ทมีา และความสําคญัของการควบคุมภายใน 



    ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ประการในการดําเนินงานเพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน- สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)- การประเมินความเสียง (Risk Assessment)- การกําหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities)- สารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication)- การติดตามประเมินผล (Monitor ing)

ส่วนท ี2 มาตรฐานการควบคุมภายใน (แนบท้ายระเบียบ)
หลักการ/ทมีา และความสําคญัของการควบคุมภายใน (ต่อ) 



หลักการ/ทมีา และความสําคญัของการควบคุมภายใน (ต่อ)

เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
การดําเนินการบรรลุวัตถุ ประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดความเสียงให้อยู่ในระดับทยีอมรับได้
เป็นดัชนีของการบริหารงานทมีีมาตรฐาน

เป็นเครืองมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลและบริหารงาน

ความสําคัญ

การควบคุมภายใน



     -  สมาคมผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (America Institute of Cer tified            Public  Accountants หรือ AICPA)                                                                                                      -  สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor s หรือ IIA                           -  สมาคมผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI                                     - สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA และ    -  สมาคมนักบัญชีเพือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA )

ความหมาย วตัถุประสงค์และแนวคดิของการควบคุมภายใน
COSO คืออะไร
COSO : The Committee of Sponsor ing Organizations of the Treadway Commission
     ( องค์กรพเิศษทปีระกอบด้วยคณะกรรมการจากสมาคมต่าง  ๆทมีาร่วมประชุมเป็นคณะทํางานเกียวกับการพฒันาระบบการควบคุมภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา 



“Internal Control is a process, effected by an entity’s board of dir ector s, management and other  per sonnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categor ies                                                                                             - Effectiveness and efficiency of operations                                                                                   - Reliability of financial repor ting                                                                                           - compliance with applicable laws and regulations”แปลความได้ว่า

ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดของการควบคุมภายใน (ต่อ)
ความหมายตาม COSO

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการทีคณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรกําหนดขนึ ซึงเป็นการออกแบบในระดับทีสมเหตุสมผลเพือให้เกดิความเชือมนัในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรืองดังต่อไปนี-  ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน-  ความเชือถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน-  การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ



“การควบคุมภายใน  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานทีผู้ กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึน เพือสร้างความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรัวไหล  การสินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ   ด้านความเชือถือได้ของรายงานการทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดของการควบคุมภายใน (ต่อ)
ความหมายตาม คตง.



ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดของการควบคุมภายใน (ต่อ)

3C
ComplianceConsistencyControl

Financial Report
ValidityReliabilityReal time

3E
EffectivenessEfficiencyEconomy

- ปฏิบัตติามกฎ- มีความสมาํเสมอ- มกีารควบคุม กํากบัดูแล
- มีประสิทธิภาพ- มีประสิทธิผล และ- ประหยดั

- มคีวามถูกต้องแม่นตรง- เชือถือได้- ทนัเวลา

วตัถุประสงค์



แนวคดิเกียวกับการควบคุมภายใน
 เป็น “ กระบวนการ ”  ทแีทรกอยู่ในการปฏิบัตงิานตามปกติขององค์กร
 เกิดขนึได้โดย “บุคลากร” ในองค์กร
 ทําให้เกดิ  “ความมนัใจในระดับทสีมเหตุสมผล”  เท่านัน ว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ทกีาํหนดไว้

ฝ่ายบริหาร – จดัให้ม ีระบบ
                         และติดตามผล
ผ ูป้ฏิบติังาน -- ปฏิบตัิตามระบบ

ความหมาย วัตถุประสงค์และแนวคิดของการควบคุมภายใน (ต่อ)



ประโยชน์และข้อจํากดัของการควบคุมภายใน
การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค์ทวีางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า   มีข้อมูลและรายงานทางการเงนิทถูีกต้อง ครบถ้วนและเชือถือได้ สามารถ       นําไปใช้ในการตัดสินใจ   การปฏิบัตใินหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย       ระเบยีบข้อบังคบัทวีางไว้   เป็นเครืองมือช่วยผู้บริหารในการกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียงิ

ประโยชน์



ประโยชน์และข้อจํากดัของการควบคุมภายใน (ต่อ)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกนิควร  ควบคุมในจุดทสํีาคัญ เหมาะสมและเข้าใจ สอดคล้องกบัเป้าหมาย  ทันกาล

ลกัษณะของการควบคุมภายในทดีี



ประโยชน์และข้อจํากดัของการควบคุมภายใน (ต่อ)
การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทกีาํหนด (Breakdown)
มีเหตุการณ์ทีไม่คาดว่าจะเกดิขนึ (Abnormal Course)
การร่วมมือกันกระทําการทุจริต (Collusion)
การก้าวก่ายหน้าทีของคณะกรรมการดาํเนินการ (Management  Override)
ค่าใช้จ่ายทจีัดให้มีการควบคุมภายในสูงกว่าค่าเสียหายทอีาจเกิดขึน หรือไม่     คุ้มค่ากบัประโยชน์ทจีะได้รับ (Cost – Effective)

ข้อจํากัดของการควบคุมภายใน



องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน



   องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment)
การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สารสนเทศและการสือสาร (Information and Communications)
การติดตามประเมินผล (Monitor ing)

สาระสําคญั



สภาพแวดล้อมของการควบคุม
“สภาพแวดล้อมของการควบคุม” หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ทส่ีงผลต่อทศันคตแิละการตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคญัของการควบคุมภายในของบุคลากรทุกคนในองค์กร

      เป็น“รากฐาน”ขององค์ประกอบอืนๆ ของการควบคุม



สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บุคลากรทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ และทักษะทจีําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

เข้าใจความรับผดิชอบ และขอบเขตอํานาจหน้าทขีองตนเอง

ยอมรับ&ปฏิบัตติามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ข้อกาํหนดด้านจริยธรรม

ความซือสัตย์และจริยธรรมรูปแบบและปรัชญาการทํางานของฝ่ายบริหาร
โครงสร้างการจัดองค์กรการมอบหมายอํานาจหน้าทแีละความรับผดิชอบนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร



การประเมินความเสียง
กระบวนการทีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสียงทมีีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทงัการกําหนดแนวทางทจีําเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสียงหรือการบริหารความเสียง             
ความเสียง : โอกาสทจีะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การรัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึงไม่พงึประสงค์ททีําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนด



ขนัตอนในการประเมนิความเสียง

3. การจัดการความเสียง (Risk Response)

1. การระบุปัจจัยเสียง (Risk Identification)
2. การวิเคราะห์ความเสียง (Risk Analysis)

ใช้ในการประเมินการควบคุมภายในเพือรายงาน

การประเมินความเสียง
กาํหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร/กจิกรรม



การระบุปัจจัยเสียง- ทาํความเขา้ใจภารกิจโดยรวม และลกัษณะงาน/กระบวนการปฏิบติังานดา้นต่างๆ การวเิคราะห์ความเสียง- วิเคราะห์สาเหตุและจดัลาํดบัความเสียง - พิจารณาโอกาสและความถี- พิจารณาระดบัผลกระทบ
การจัดการความเสียง- หามาตรการตอบสนองความเสียง /กาํหนดวธีิการจดัการเพือลด/ป้องกนัความเสียง

ขนัตอนการประเมนิความเสียง



การบริหารความเสียง
การควบคุม/ลด (Treat) 
การโอนย้าย (Transfer) 
การหลกีเลยีง/กาํจัด (Terminate) 
การยอมรับ (Take) 



หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆทฝ่ีายบริหารกาํหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติเพือลดหรือควบคุมความเสียง และได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติ
ควรแฝงอยู่ในกระบวนการทาํงานตามปกติ
สามารถลดความเสียงให้อยู่ในระดับยอมรับได้
ต้นทุนคุ้มกับประโยชน์ทไีด้รับ
เพยีงพอเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกนิไป
มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)



การกาํหนดนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบัติงาน
การสอบทาน
การควบคุมการประมวลผลข้อมูล
การอนุมัติ
การดูแลป้องกนัทรัพย์สิน
การแบ่งแยกหน้าที
การจัดทาํเอกสารหลักฐาน

ตัวอย่างกจิกรรมการควบคุม



สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทไีด้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปทมีีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
การสือสาร หมายถึง การแลกเปลยีนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทงัภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ ซึงอาจใช้คนหรือใช้สือในการติดต่อ สือสารก็ได้ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทต้ีองการ
ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างพอเพียงและสือสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอืนๆทเีหมาะสมทังภายในและภายนอก  หน่วยรับตรวจ ซึงจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนันในรูปแบบทเีหมาะสมและทันเวลา

สารสนเทศและการสือสาร (Information and Communications)



     หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในทวีางไว้อย่างต่อเนืองและสมาํเสมอโดย
 การติดตามผลในระหว่างการปฎิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  
 การประเมินผลเป็นรายครัง (Separate Evaluation)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment)การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ (Independent Assessment)

การตดิตามประเมินผล (Monitoring)



การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปสู่การปฏบัิติ



การออกแบบระบบการควบคุมภายใน          โครงสร้างการควบคุมและหน้าทีความรับผดิชอบ          การนําระบบการควบคุมภายในทกีาํหนดไปสู่การปฏิบัติ

สาระสําคัญ



1. กาํหนดวัตถุประสงค์2. ค้นหาความเสียงทีอาจทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์3. พจิารณาการควบคุมสามารถป้องกันหรือลดความเสียงได้ในระดบัใด4. ระบุกจิกรรมการควบคุมใหม่เพือป้องกันความเสียง หรือลดความเสียง        ทเีหลือให้อยู่ในระดับทียอมรับได้5. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีและรักษากจิกรรมการควบคุมไว้ 6. จัดทําแผนการนํากจิกรรมการควบคุมไปใช้7. นํากจิกรรมการควบคุมไปปฏิบัติ และติดตามประเมนิผล

การออกแบบระบบการควบคุมภายใน



วตัถุประสงค์ในระดับกิจกรรม
กิจกรรมททีําให้บรรลุวตัถุประสงค์

วตัถุประสงค์ในระดับองค์กร
ภารกิจขององค์กร

ขนัตอนการกําหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ



ลักษณะของการควบคุมภายใน
การควบคุมทีเป็นรูปธรรม(Hard Controls)
 กําหนดโครงสร้างองค์กร
 นโยบาย
 ระเบียบวธิีปฏิบัติ

การควบคุมทเีป็นนามธรรม(Soft Controls)
 ความซือสัตย์
 ความโปร่งใส
 ความรับผดิชอบ
 ความมีจริยธรรม



โครงสร้างการควบคุมและหน้าทคีวามรับผดิชอบ
โครงสร้างการควบคุมภายใน

ระดับกระทรวง ระดับหน่วยรับตรวจ (กรม) ระดับหน่วยงานย่อย



หน้าทคีวามรับผิดชอบ
ผู้ทเีกียวข้อง หน้าทีและความรับผิดชอบ1.คณะกรรมการอํานวยการ 1. กาํหนดแนวทางการจดัทาํระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ2. นาํระบบการควบคุมภายในทีกาํหนดไปสู่การปฏิบติั โดยอาจกาํหนดการควบคุมภายในเป็นนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบติังาน หรือระเบียบปฏิบติั 3. รายงานเกียวกบัการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ตามทีกาํหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 รวมถึงหน่วยงานผูก้าํกบัดูแล และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง4. แต่งตงัคณะทาํงานเพือดาํเนินการจดัวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ



หน้าทคีวามรับผดิชอบ (ต่อ)
ผู้ทเีกียวข้อง หน้าทแีละความรับผดิชอบ2. ผู้บริหารระดบัสูง จดัใหมี้การควบคุมภายในขึนในองคก์ร ปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอยา่งทีดี ในเรืองความซือสตัย ์และจริยธรรม และสร้างสภาพแวดลอ้มของการควบคุมทีดี3. ผู้บริหารระดบักลาง จดัใหมี้การควบคุมภายใน ประเมินประสิทธิผล ปรับปรุง เปลียนแปลงใหมี้ความรัดกมุอยูเ่สมอ สอบทาน ใหมี้การปฏิบติัตามระบบ และมาตรการควบคุมภายในทีใชใ้นหน่วยงาน รวมถึงการปลูกฝังให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีวินยั และจิตสาํนึกทีดีในส่วนทีเกียวกบัการควบคุมภายใน4. คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 1. ทบทวนและเป็นแกนหลกัในการกาํหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน2. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6



หน้าทคีวามรับผดิชอบ (ต่อ)
ผู้ทเีกียวข้อง หน้าทแีละความรับผดิชอบ3. ติดตามการประเมินความเสียงและการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงาน5. คณะทาํงานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในดา้นต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ้ 6 ของทุกหน่วยงาน2. สอบทานความเสียงในภาพรวมของกรม  และพิจารณา เปรียบเทียบกบัระดบัความเสียงทีกรมยอมรับได้3. นาํเสนอผลการสอบทานต่อคณะกรรมการกาํหนดแนวทางบริหารความเสียงและจดัวางระบบควบคุมภายใน



หน้าทคีวามรับผิดชอบ (ต่อ)
ผู้ทเีกียวข้อง หน้าทแีละความรับผดิชอบ6. ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน  ใหข้อ้เสนอแนะต่อผูบ้ริหารเกียวกบัมาตรการควบคุมภายในขององคก์ร7. เจ้าหน้าทรีะดับปฏิบัติ ศึกษามาตรการและระบบการควบคุมภายใน และปฏิบติัตามมาตรการ เพือใหก้ารควบคุมเกิดประสิทธิผล หากพบการปฏิบติังานในขนัตอนใดทีมีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบเพือพิจารณาและสงัการแกไ้ขปรับปรุงใหเ้กิดความรัดกุมยิงขึน



การนําระบบการควบคุมภายในทกํีาหนดไปสู่การปฏิบัติ
การสือสาร (Communication)

            การติดตามประเมินผล (Monitor ing) * การติดตามผลระหว่างการปฏิบตัิงานหรือระหว่างการนําระบบการควบคุมภายในทกํีาหนดไปสู่การปฏบิัติอย่างต่อเนือง (On going)* การตรวจสอบ (check - up) โครงสร้างการควบคุมภายในเป็นระยะ  ๆ * การสอบทานทีเน้นด้านการดําเนินงานเฉพาะส่วนหรือเฉพาะเรือง โดยการตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) หรือตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน



 ขนัตอนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 แบบฟอร์มและการรายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน

สาระสําคัญ



สาระสําคญัของข้อมูลทต้ีองรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 5สาระสําคญัของข้อมูลทต้ีองรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 5
ข้อมูลทต้ีองรายงาน ระดับหน่วยรับตรวจสรุปภารกิจและวตัถุประสงค์การดําเนินงานทสํีาคญัและข้อมูลเกียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม  หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ความเสียง กิจกรรมการควบคุมจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในผู้รับผิดชอบ และวธิีการติดตามประเมินผล 



หน่วยรับตรวจทเีกดิขึนก่อนระเบียบฯ  และยังไม่ได้จัดวางระบบฯ (ก่อน 27 ตุลาคม 2544)
หน่วยรับตรวจทีต้องจดัวางระบบการควบคุมภายใน

หน่วยรับตรวจทเีกดิขึนหลงัระเบียบฯ และยงัไม่ได้จัดวางระบบฯ (หลงั 27 ตุลาคม 2544)



การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
หมายถึง การกาํหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด  และภารกิจของหน่วยงานและนาํมาใชเ้พือให้เกิดความมนัใจวา่การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ



ระดับของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ระดบัส่วนงานย่อย หรือระดับหน่วยงานย่อย(สํานัก/กอง)

ระดบัองค์กร (ส่วนราชการระดบักรม)



แต่งตงัคณะกรรมการการจัดวางระบบฯ
ผู้บริหารระดบัส่วนงาน/ส่วนงานย่อย

ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) ประเมินกระบวนการปฏิบัตงิานและวตัถุประสงค์การควบคุม (ภาคผนวก ข)  ผู้บริหารระดับส่วนงาน/ส่วนงานย่อยพจิารณา
คณะกรรมการจัดวางระบบพจิารณา

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1)
แบบประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (ปย.2)

ผู้บริหารสูงสุด

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ขนัตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน

ระดับหน่วยรับตรวจจัดทําแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปอ. 2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ. 3)



กาํหนดผู้รับผดิชอบ
กาํหนดขอบเขตงานทจีะประเมินของแต่ละส่วนงาน
การประเมินการควบคุมของแต่ละส่วนงาน
จัดทําแผนปรับปรุงและรายงานการควบคุมภายใน
จัดวางระบบการควบคุมภายใน/ปรับปรุงการควบคุมภายใน

ขนัตอนปฏิบัตใินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน



การตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน



สาระสําคัญ
หลักการพืนฐานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขนัตอนการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบฟอร์มการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม        ภายใน



การตดิตามประเมินผล
กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิาน และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในทวีางไว้อย่างต่อเนืองและสมาํเสมอ



ข้อกาํหนดทางกฎหมาย
มาตรฐานการควบคุมภายใน :ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดย
 การติดตามผลในระหว่างการปฎิบัตงิาน
 การประเมินผลเป็นรายครัง



การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  (Control Self Assessment)
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ     (Independent Assessment)

การประเมินรายครัง



หลักการพืนฐานในการประเมนิผล
ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการควบคุม

ระดบัของประสิทธิผลทีมุ่งหวัง
กรอบเวลาในการประเมนิผล กระบวนการในการประเมนิผล

1 2 3 4



การดําเนินการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ
การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย



รูปแบบการประเมนิผล
 

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร (CSA Workshop)
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)

 
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอสิระ (Independent Assessment)
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายนอก



วธิีการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
ประเมนิผล1. การวางแผนการประเมนิผล

1. กาํหนดผู้รับผดิชอบ (แต่งตงัคณะทํางานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน/ภาพรวมกระทรวง) 2.กําหนดขอบเขต/วตัถุประสงค์ของการประเมินผล   - เรือง/วตัถุประสงค์ทีจะประเมินผล   - ทรัพยากรทใีช้ประเมินผล   - เทคนิคการประเมินผล   - ระยะเวลาการประเมินผล3. จดัทําแผนการประเมินผล
ควบคุมภายใน2. การประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงาน3. การสรุปผลและรายงาน
    - ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/มอบหมายงาน2. จดัเตรียมเครืองมือการประเมินผล3. วเิคราะห์และประมวลผล โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดงันี    - สามารถลด/ป้องกนัความเสียง    - การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จมีประสิทธิผล      ประสิทธิภาพ และประหยดั    - ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน1. สรุปผลจากข้อมูลการวเิคราะห์และประมวลผล2. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน/ภาพรวมกระทรวง



1. กาํหนดผู้รับผดิชอบ2. กาํหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการประเมิน3. ศึกษาและทําความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน4. จัดทําแผนการประเมินผล5. ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน6. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานการประเมิน

กระบวนการประเมินผลและจัดทํารายงาน



ผู้บริหารสูงสุด มีหน้าทีพจิารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ (ปอ.)
เจ้าหน้าทรีะดับอาวุโส/คณะทํางาน1. อํานวยการและประสานงาน2. จัดทาํแผนการประเมนิ3. ติดตามผลการประเมนิ4. สรุปภาพรวมการประเมิน5. จัดทาํรายงานระดบัองค์กร    (ปอ. 2 , 3 , 1)

ผู้บริหารระดบัส่วนงานย่อยและผู้ปฏิบตัิงานในส่วนงานย่อย1. ประเมนิการควบคุม (CSA)2. ติดตามผลการประเมนิ3. สรุปผลการประเมิน4. จัดทาํรายงานระดบั    ส่วนงานย่อย (ปย. 1 , 2)

ผู้ตรวจสอบภายใน1. ประเมนิการควบคุม    (CSA)2. สอบทานการประเมิน3. สอบทานรายงาน4. จัดทาํรายงานแบบ ปส.
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 ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
 เจ้าหน้าทรีะดับอาวุโส/       คณะทาํงานในนามหัวหน้า      หน่วยงาน
 ผู้ตรวจสอบภายใน

แบบ ปย.1 ผลการประเมินองค์ประกอบฯ
แบบ ปย.2 การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมฯ
แบบ ปอ.1, ปอ.2 และ ปอ.3
แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบกบัรายงานการควบคุมทเีกยีวข้อง



2.1 การประเมนิผลระบบควบคุมภายในจะดาํเนินการทุกระบบทงัหน่วยงาน หรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานทมีคีวามเสียงสูงซึงส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก

2.2 กาํหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะมุ่งประเมินในเรืองใดตามวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (3 วัตถุประสงค์ : O F C)

2.3 คณะผู้ประเมนิร่วมประชุมและนําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการในขนัตอนต่อไป

  2. กาํหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการประเมิน



    ใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น สอบถาม ศึกษาเอกสารต่าง ๆ        ทเีกยีวข้อง ฯลฯ

3. ศึกษาและทาํความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน
  พจิารณาว่าโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปตามที      ออกแบบไว้หรือไม่



♣  เรืองทจีะประเมิน♣  วัตถุประสงค์ในการประเมิน♣  ขอบเขตการประเมิน♣  ผู้ประเมิน♣  ระยะเวลาในการประเมิน♣  วธีิการประเมิน♣  อุปกรณ์และเครืองมือทใีช้ในการประเมิน

4.  จัดทาํแผนการประเมินผล



ขนัตอนท ี1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขนัตอนท ี2 : กาํหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งาน เพือทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกจิกรรม/งาน
ขนัตอนท ี3 : จัดเตรียมเครืองมือการประเมิน
ขนัตอนท ี4 : ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในทงัระดับส่วนงานย่อยและหน่วยงาน

5. ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน



ระดบัส่วนงานย่อย ระดับหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน
แบบ ปย.1แบบ ปย.2

แบบ ปอ.1แบบ ปอ.2แบบ ปอ.3
แบบ ปส.

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6ให้จัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน (ปอ.1)รายงานแบบอืนให้เกบ็ไว้ทหีน่วยงานเพือใช้ประโยชน์ต่อไป

6. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงานการประเมิน

แบบติดตาม ปอ.3แบบติดตาม ปย.3



ผังภาพการดาํเนินการประเมินผลการควบคุมภายในทงัระดับส่วนงานย่อยและหน่วยรับตรวจ



การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง.

ปอ.2

ปย.1
แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน ปย.2 งวดกอ่น

จดุอ่อนของการควบคมุภายใน
ปย.2
ปอ.3

ปอ.1 ส่ง สตง. ภายใน 30 ธ.ค. ปส.

1

2
3 4

5 6
   ขนัตอนการจดัทํารายงานตามระเบียบฯ คตง.



แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน
ปย.11

3
จดุอ่อนของการควบคมุภายใน

ปย.2(ช่อง 1-3) 2

 ขนัตอนการจดัทํารายงานระดบัส่วนงานยอ่ยปย.2(ช่อง 4-6)

ปย.2(งวดกอ่น)

การประเมินผลการควบคุม : การรายงาน - คตง.



168ขนัตอนที 1  ประเมินแต่ละองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน

 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 2. การประเมินความเสียง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การติดตามประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุปย. 1

จดุทีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ    1.1 .......................................................2. การประเมินความเสยีง    2.1 ......................................................3. กิจกรรมการควบคมุ    3.1 ......................................................4. สารสนเทศและการสอืสาร    4.1 ......................................................5. การติดตามประเมินผล    5.1 ......................................................

 แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายใน

สรปุผล



169ขนัตอนที 2 ประเมินผลของงวดกอ่นและการปรบัปรงุการควบคมุภายในงวดใหม่ปย. 2 งวดก่อน 

 ปย. 2กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/ กิจกรรม/      ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ
การควบคมุ         ทีมีอย ู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเสียงทียงัมีอย ู่ การปรบัปรงุการควบคมุ กาํหนดเสรจ็/ผ ูร้บัผิดขอบ หมายเหต ุ

 1. สภาพแวดลอ้มของ     การควบคมุ 2. การประเมนิความเสยีง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การตดิตามประเมนิผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายในผลการประเมิน/ขอ้สรปุปย. 1

(ปีถดัไป)ประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้เท็จจรงิ
โดยใช้เทคนิคการประเมินผล เช่น แบบสอบถาม สัมภาษณ์  สังเกตการณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การระดมความคิด การจัดทําแผนภาพ เป็นต้น 

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/         กิจกรรม/ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

การควบคมุ         ทีมีอย ู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเสียงทียงัมีอย ู่ การปรบัปรงุการควบคมุ กําหนดเสร็จ/           ผ ูร้บัผิดขอบ
หมายเหต ุ



 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 2. การประเมินความเสียง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การติดตามประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุปอ.2ภาพรวมองคก์ร

จดุทีควรประเมิน ความเห็น/คําอธิบาย1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ    1.1 .......................................................2. การประเมินความเสียง    2.1 ......................................................3. กิจกรรมการควบคมุ    3.1 ......................................................4. สารสนเทศและการสือสาร    4.1 ......................................................5. การติดตามประเมินผล    5.1 ......................................................

แบบประเมินองคป์ระกอบการควบคมุภายในปย.1
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 2. การประเมินความเสียง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การติดตามประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 2. การประเมินความเสียง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การติดตามประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ
 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ 2. การประเมินความเสียง 3. กิจการรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสอืสาร 5. การติดตามประเมินผล

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ขอ้สรปุ

ขนัตอนที 3 ประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในภาพรวมองคก์ร



กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/  กิจกรรม/ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงค์ของการควบคมุ

ความเสียงทียงัมีอย ู่ งวด/เวลาทีพบจดุอ่อน การปรบัปรงุ             การควบคมุ กาํหนดเสรจ็/ผ ูร้บัผิดชอบ หมายเหต ุ
ภาพรวมองคก์ร

กระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/  กิจกรรม/ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงค์ของการควบคมุ

การควบคมุ         ทีมีอย ู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเสียงทียงัมีอย ู่ การปรบัปรงุการควบคมุ กําหนดเสร็จ/ผ ูร้บัผิดขอบ หมายเหต ุกระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/  กิจกรรม/ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงค์ของการควบคมุ

การควบคมุ         ทีมีอย ู่ การประเมินผลการควบคมุ ความเสียงทียงัมีอย ู่ การปรบัปรงุการควบคมุ กําหนดเสร็จ/ผ ูร้บัผิดขอบ หมายเหต ุกระบวนการปฏิบติังาน/โครงการ/  กิจกรรม/ดา้นของงานทีประเมินและวตัถปุระสงค์ของการควบคมุ

การควบคมุ         ทีมีอย ู่ การประเมินผลการควบคมุ
ความเสียงทียงัมีอย ู่ การปรบัปรงุการควบคมุ

กาํหนดเสรจ็/ผ ูร้บัผิดขอบ
หมายเหต ุ

(ปีปัจจบุนั) (ปีถดัไป)นําไปเป็นขอ้มลูใสใ่น ปอ. 1

ขนัตอนที 4 ประเมินผลการควบคมุภายในภาพรวมองคก์ร ปย. 2

ปอ. 3
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จดุอ่อนทีมีนยัสําคญั มาจากการพิจารณาขอ้มลูในแบบประเมินผลการควบคมุภายในทงัหมด

ขนัตอนที 5  จดัทําความเห็นเกียวกบัการควบคมุภายในภาพรวมองคก์ร
เรียน   (คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ / ผู้กาํกับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล              ภาคราชการ) ___(ชือหน่วยรับตรวจ) ..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสินสุดวันที......   เดือน.................... พ.ศ. …... ด้วยวิธีการที (ชือหน่วยรับตรวจ) กําหนด      โดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้างความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                                 การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ                 การใช้ทรัพยากร   ซึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรัวไหล การสินเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึงรวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารจากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ (ชือหน่วยรับตรวจ) สําหรับปีสินสุดวันท ี               ...... เดือน.....................  พ.ศ. ....... เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีกาํหนดไว้ มีความเพยีงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามทกีล่าวในวรรคแรก(อนึง การควบคุมภายในยงัคงมีจุดอ่อนทมีีนัยสําคญั ดงันี1.............................................................................................................................................................................2.......................................................................................................................................................................…)                                                                                                    ลายมือชือ.......................................................                                                                                                               (ชือหัวหน้าหน่วยรับตรวจ)                                                                                           ตาํแหน่ง.......................................................                                                                                           วนัท.ี.......เดือน.......................พ.ศ..............

หนงัสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน (ปอ.1)

จดุอ่อนทีมีนยัสําคญั มาจากการพิจารณาขอ้มลูในแบบประเมินผลการควบคมุภายในทงัหมด
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รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของผ ูต้รวจสอบภายใน (ปส.)
เรียน (หวัหนา้หน่วยรบัตรวจ / ผ ูบ้ริหารสงูสดุของหน่วยรบัตรวจ)
            ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของ (ชือหน่วยรบัตรวจ) สําหรบัปี        สินสดุวนัที ..... เดือน.................. พ.ศ. .... การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งสมเหตสุมผลและระมดัระวงั           อยา่งรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคมุภายในเป็นไปตามวิธีการทีกําหนด ระบบการควบคมุภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน  (อยา่งไรก็ตาม มีขอ้สงัเกตทีมีนยัสําคญัดงันี .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................)

ชือผ ูร้ายงาน.......................................................             (ชือหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน)                      ตําแหน่ง..............................................................                                                               วนัที............เดือน...........................พ.ศ..............

ขนัตอนที 6 พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคมุภายใน

จดุอ่อนทีมีนยัสําคญั มาจากการสอบทานแบบ ปย. และ ปอ.



รายงานตามระเบียบ ฯ คตง.ปอ.1
หวัหนา้ส่วนราชการ

ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3รายงานระดบัหน่วยรับตรวจปอ.1 ปอ.2 ปอ.3
หน่วยรับตรวจ

.2รายงานระดบัหน่วยรับตรวจปย.1 ปย.2

รายงานของผู้ตรวจสอบภายในปส.
ผู้ตรวจสอบภายใน

คตง. ผู้กํากบัดูแลคณะกรรมการตรวจสอบหรือ คตป.

ส่วนงานย่อย



ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน



ความแตกต่างระหว่างการบริหารความเสียงกับการควบคุมภายใน
โอกาส กับอุปสรรค

จุดแข็ง จุดอ่อน

การบริหารความเสียง

การควบคุมภายใน
องค์กร



การบรหิารความเสยีง - การควบคุมภายใน
การบริหารความเสียง การควบคมุภายในวตัถปุระสงค์ 1. เชิงยทุธศาสตร์2. การดําเนินงาน3. การเงิน4. การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

1. การดําเนินงาน2. การเงิน3. การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
องคป์ระกอบ 1. สภาพแวดลอ้มภายใน2. การกําหนดวตัถปุระสงค์3. การบ่งชีเหตกุารณ ์4. การประเมินความเสียง5. การตอบสนองความเสยีง  6. กิจกรรมการควบคมุ 7. สารสนเทศและการสือสาร  8. การติดตามและประเมินผล

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคมุ2. การประเมินความเสียง (กาํหนดวตัถปุระสงค ์ระบปัุจจยัเสียง วิเคราะหค์วามเสียง การจดัการความเสียง)3. กิจกรรมการควบคมุ 4. สารสนเทศและการสือสาร  5. การติดตามและประเมินผล



การบรหิารความเสยีง - การควบคุมภายใน
การบรหิารความเสียง การควบคมุภายในขอบเขต ความเสียงทงัหมดทีมีผลกระทบต่อองคก์ร ความเสียงในกระบวนการ        ปฏิบติังานลกัษณะงาน เนน้การประเมินความเสียง เนน้การควบคมุภายในการจดัการ ทําความเขา้ใจและจดัการความเสียงจากปัจจยัภายในและภายนอกทีมีผลกระทบต่อองคก์ร  โดยอาจจดัทําเป็นแผนแยกต่างหากจากการดําเนินงานปกติหรอืจะเป็นสว่นหนึงของการดําเนินงานปกติก็ได้

ทําความเขา้ใจและจดัการ        กระบวนการควบคมุภายใน  โดยเป็นส่วนหนึงของการดําเนินงานปกติ



สรปุ



การติดตามกระบวน การบริหารความเสียงและการควบคุม
การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล

การวดัผลการบริหารความเสียง การสือสารทมีปีระสิทธิผล

ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการบริหารความเสียง

การสนับสนุนจากผู้บริหารระดบัสูง
การใช้คําเพือให้เกิดความเข้าใจแบบเดยีวกัน
กระบวนการบริหารความเสียงทต่ีอเนือง
กระบวนการบริหารการเปลียนแปลง

ปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในปัจจัยสําคญั 8 ประการ  เพือช่วยในการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในประสบผลสําเร็จ มีดังนี



ทีมา: PWC
    ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน (ต่อ)

     ปัจจัยท ี1 : การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
      ปัจจัยท ี2 : การใช้คําททีําให้เข้าใจแบบเดียวกัน

   ปัจจัยท ี3 : การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสียง                               และการควบคุมภายในทต่ีอเนืองสมําเสมอ
      ปัจจัยท ี4 : การมีกระบวนการในการบริหารการเปลียนแปลง

       ปัจจัยท ี5 : การสือสารทีมีประสิทธิภาพ



ทีมา: PWC
   ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน (ต่อ)

         ปัจจัยท ี6 : การวดัผลการบริหารความเสียงซึงรวมทงัการ                             วดัความเสียงและการวดัความสําเร็จของการ                             บริหารความเสียง
           ปัจจัยท ี7 : การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพือให้                               พนักงานทุกคนเข้าใจในกรอบและความรับผดิชอบ
        ปัจจัยท ี8 : การติดตามกระบวนการบริหารความเสียงและการควบคุม                             ภายในด้วยการกําหนดวิธีทเีหมาะสม



ความเสียงทงัหมด   ความเสียง  คงเหลือ

ระบบควบคุมทมีีอยู่ เดิม
แผนบริหารความเสียง ความเสียงคงเหลือทียอมรับได้

อดีต ปัจจุบัน อนาคต
แนวคดิการบริหารความเสียงและการควบคุมแนวคดิการบริหารความเสียงและการควบคุม

ระบบควบคุมทมีีอยู่ เดิม



 การบรหิารความเสียงและการควบคมุภายใน
เป็นเครอืงมือสําคญัอนัหนึงทีจะทําให ้ การใชง้บประมาณมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ ภารกิจของรฐัเกิดสมัฤทธิผลแกผู่ใ้ชบ้ริการ องคก์รบรรลวุัตถปุระสงคข์องภารกจินนัๆ นาํกลยทุธอ์งคก์รไปดาํเนินการในภาคปฏิบัตใิหป้ระสบความสาํเร็จ



การดําเนินการ
การบรหิารความเสียงและการควบคมุตอ้ง  ดาํเนินการอย่างเป็นขนัตอน เริมจากวิเคราะหไ์ปจนถึงลงมือกาํกบั ตดิตาม ควบคมุ และรายงาน มีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนอืง ครบทกุขนัตอน เริมดําเนินการตังแต่การเริมตน้ภารกิจหรือโครงการจนสินสุดโครงการ มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสยีงและการควบคมุฯจนกลายเป็นสว่นหนงึของวัฒนธรรมการทาํงานขององคก์รในทีสดุ



การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน
การบริหารความเสียง การควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายใน

กระบวนการบริหารความเสียง1) การกาํหนดวตัถุประสงค์2) การระบุความเสียง/เหตุการณ์3) การประเมินความเสียง4) การตอบสนองและจดัทาํแผนฯ5) การรายงานและติดตามผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุม2) การประเมินความเสียง3) กิจกรรมการควบคุม4) สารสนเทศและการสือสาร5) การติดตามประเมินผล

กาํหนดกฎ ระเบียบมาตรการ/กระยวนการ/คู่มือ/วิธีการปฏิบติังาน
- ดา้นผลิตบณัฑิต- ดา้นผลิตบณัฑิต
- ดา้นการวิจยั
- ดา้นการบริหารวิชาการ
- ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะฯ
- ดา้นบริหารจดัการ



แบบรายงาน
การบริหารความเสียง1.แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสียง    (RM 2-1)2.แบบแสดงแนวทางตอบสนองความเสียง   (RM 3)3.แบบการติดตามผลการจดัการความเสียง (RM 4)4.แบบสรุปผลการดาํเนินงานจากการบริหาร   ความเสียง (RM 5)5.แบบสรุปผลการประเมินความเสียงภายหลงัการ   ดาํเนินการตามแผนบริหารคามเสียง (RM 6)6.แบบปัจจยัเสียงทีตอ้งนาํไปดาํเนินงานต่อใน   ปี  2554 (RM 7)

การควบคุมภายใน1.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน    1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน           แบบปอ.1    1.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม           ภายในแบบ ปอ.3    1.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ           ปอ.3    1.4 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม           ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปส.2. รานงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม     ภายในของงวดก่อน (6 เดือน) ให้หน่วยรับตรวจติดตามผล     การดําเนินการในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม     ภายในของงวดก่อน (แบบ ปอ.) โดยบันทึกผลการ     ดําเนินการในรอบ 6 เดือนในช่อง “หมายเหตุ”



188



“ความสําเร็จของการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกข์คนในองค์กร”


