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ค าน า 
 

      ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตระหนักและให้ความส าคัญ 
ต่อการทบทวนและน าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน มา
ประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านการบริหารความ
เสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรและจัดท านโยบายบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง แล้วจึงจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้ศึกษาและสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากล ก่อนน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในทุกบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกันทั่ว
ทั้งองค์กร โดยมุ่งหวังให้เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยเพ่ิมมูลค่า (Value 
Added) และสร้างสรรค์มูลค่า (Value Creation) ให้แก่องค์กรและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าการ
ด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะบรรลุผลตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและมีความยั่งยืนสืบไป 

       
ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
                                                               ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตุลาคม 2564 
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1.1 ความเป็นมาของ สสว. 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี
และด าเนินการบริหารจัดการกองทุนโดยคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อม

ทั้งก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6) 

คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
มีอ านาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม ก ากับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดย

มีประธานกรรมการและกรรมการบริหารฯ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18)  

 
 1.2 แผนปฏิบัติการ สสว. ช่วงท่ี 3 ปี 2560 - 2565  
 ส าหรับปี 2565 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้   
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ภาพที่ 1 ภาพรวมแผนปฏิบัติการของ สสว.ประจ าปี 2565 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ สสว. บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักและค านึงถึงการพัฒนาปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบ
สถานภาพหรือความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาองค์กรใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการก าหนดระบบการติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล  
รวมทั้งกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของกองทุนและเงินหมุนเวียน  
ได้ท าบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่ 
ปีบัญชี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ การบริหารความเสี่ยง  
ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัววัดระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรของ สสว. 
ตามตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ข้อ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็นย่อย (1) การจัดท า/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง สสว. จะต้องด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
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เนื่ องจากการด าเนิ น งานของ  สสว. ต้ องเผชิญ กับ เหตุการณ์ ไม่ แน่ นอนและความเสี่ ย ง 
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกจนอาจกลายเป็นสถานการณ์ 
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง  
ทั่ วทั้ งองค์ กร (ERM: Enterprise Risk Management) อย่ างเป็ น ระบบ เพ่ื อบู รณ าการการจัดการ 
การตอบสนองและหรือการหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงที่เผชิญอยู่อย่างเหมาะสม (Optimal Risk Taking) และ
เพ่ือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ขององค์กรจากความเสี่ยงที่ค้นพบ 
ให้สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามความคาดหวัง (Expected Enterprise Value) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสร้างความยั่งยืนให้องค์กรต่อไป 
 สสว. ได้พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยน าขั้นตอนการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) โดย
น ากรอบแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยงที่ COSO ก าหนดทั้ง 2 เวอร์ชั่นมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารความ
เสี่ยงของ สสว. เพ่ือสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรักษาความสามารถ
และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ประกอบด้วย 
 2.1 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2017 (Enterprise Risk Management-
Integrating with Strategy and Performance) มีพ้ืนฐานแนวคิดการบริหารความเสี่ยง คือ  
 (1) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 (2) เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทั้งฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 (3) มุง่เน้นการระบุและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์  
 (4) ระบุเหตุการณ์ท่ีส าคัญที่จะกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรและจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

(5) ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรที่ตั้งไว้ได้  

 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2017 

 
และมี หลั กการด้ านการบริหารความเสี่ ย ง จ านวน 5 หั วข้ อ  และในแต่ ละหั วข้ อนั้ น  ส านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ก าหนดเป็นประเด็นแนะน าให้หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน น าไปประยุกต์ ใช้ในปี 2565 ตามความเหมาะสม ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

บทท่ี 2  
หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง 
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  หัวข้อที่ 1 ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่  
 1.1 บทบาทคณะกรรมการในก ากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  
 1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที ่ 
 1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  
 1.4 ความมุ่งมั่นต่อค่านิยมองค์กร  
 1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร  
  หัวข้อที่ 2 การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ ในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
      2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  
 2.3 การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์  
 2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  
   หัวข้อที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Performance)) ได้แก่  
 3.1 การระบุปัจจัยเสี่ยง  
 3.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงองค์กร  
 3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง  
 3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง  
 3.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้  
 3.6 การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ Risk Correlation Map และ Portfolio View of Risk  
 หัวข้อที่ 4 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่  
 4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง  
 4.2 การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 4.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ ในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  หัวข้อที่ 5 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน ได้แก่  
 5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล  
 5.2 การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน วัฒนธรรมและผลการด าเนินงาน  
 5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง  
           5.4 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

 
2.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2004 (Enterprise Risk Management)  

มีพ้ืนฐานแนวคิดการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
  -  ด้านที่ 1 องค์กรสามารถน าหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงไปใช้งานได้ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน 
ระดับธุรกิจ ระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร 

- ด้านที่  2 หน่วยงานสามารถน าองค์ประกอบทั้ง 8 ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพองค์กร 

- ด้านที่ 3 ความเสี่ยง 4 ประเภทที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk)  
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2.3 กรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง 
โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นที่ปรึกษา ได้ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2564 โดยได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ในหัวข้อ 4.1 การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่มีแนวทางของตัวชี้วัดไว้สอดคล้องกับหลักการด้านการบริหารความ
เสี่ยง จ านวน 8 หัวข้อตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2004 ดังต่อไปนี้   
   องค์ประกอบที่ 1 Internal Environment หรือ สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ซึ่งถือเป็น
พ้ืนฐานขององค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งหมด ที่ประกอบด้วยนโยบาย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และมุ่งเน้นที่การมีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

องค์ประกอบที่ 2 Objective Setting หรือ การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ที่
มุ่งเน้นการแสดงผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน (ประกอบด้วย โครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การระบุถึง
ระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น การก าหนด/คัดเลือก
วิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์
ที่ได้ (Cost-Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 
การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการทบทวน
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปีหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง มีการสื่อสารให้
ผู้บริหาร/พนักงานทุกระดับผ่านช่องทางที่หลากหลาย เนื้อหาที่เหมาะสมกับช่องการการสื่อสารและช่องทาง
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจของพนักงานที่มีต่อคู่มือและการ
น าไปใช้ด้วย)  

องค์ประกอบที่ 3  Event Identification หรือ การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร  โดยเน้นให้มี
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน (มุ่งเน้น ปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กรต้องสะท้อนตัวชี้วัดที่ส าคัญหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน หากไม่สะท้อนจะถูก
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ปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน) และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายประจ าปีของทุน
หมุนเวียนในทุกยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ควรระบุความเสี่ยงให้ครบทั้ง 4 ประเภทที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร  
ซึ่งประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน 
(Financial Risk) และด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  
      องค์ประกอบที่ 4 Risk Assessment หรือ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับ
องค์กร โดยการประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดต่อความเสี่ยงระดับ
องค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง 
      องค์ประกอบที่ 5 Risk Response หรือ การตอบสนองความเสี่ยง การก าหนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์ Cost – Benefit (มุ่งเน้นในแต่ละทางเลือกของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงในการจัดการ และมุ่งเน้นการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเพ่ือน ามาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน) 
      องค์ประกอบที่ 6 Control Activities หรือ กิจกรรมการควบคุม แนวทางการปฏิบัติงานในการ
ควบคุม ที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้นเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดขึ้นนั้น ได้มี การปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน และมุ่งเน้น การสอบทานรายงานทางการเงินและมิใช่การเงินโดยผู้บริหารและผู้บริหารระดับรอง การ
จัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจนับเพ่ือเทียบกับทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี 
               องค์ประกอบที่ 7 Information and Communication หรือ สารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม การด าเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
ผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนและความเสี่ยงระดับองค์กรสามารถลดระดับความ
รุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (มุ่งเน้นการลดระดับความรุนแรงลงได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด) 
         องค์ประกอบที่ 8 Monitoring หรือ การติดตามผลและประเมินผล มุ่งเน้นการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (มุ่งเน้นการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ได้ทันตามก าหนดเวลา คือ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี) 

 
 ทั้งนี้ สสว. ได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2004 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง ข้างต้น มาประยุกต์ร่วมกันเป็นแนวทางในการจัดการระบบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรต่อไป 
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สสว. ได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องให้น าไปสู่การปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยการด าเนินงานในแต่ละส่วนของกรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น จะมุ่งเน้นการปรึกษา หารือ 
สื่อสารผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ขั้นตอนงาน ตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                             ภาพที่ 4 กรอบการบริหารความเสี่ยงของ สสว. 

 

          ส าหรับรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละส่วนของกรอบการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  

 

บทท่ี 3 
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ สสว. 

กรอบการบริหารความเสี่ยง สสว. 

  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 โครงสร้างการบรหิาร

ความเสยีง 
 บทบาท/ 

ความรับผิดชอบ 
 

 
 

              ส่วนที่ 1  
 

 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 วัตถุประสงค์ 
 นโยบาย 
 กลยุทธ์ 
 วัฒนธรรม 
 นิยามศัพท์ 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 ระบุความเสี่ยง 
 ระบุระดับความรุนแรง 
 จัดล าดับความเสี่ยง 
 คัดเลือกวิธีจดัการความเสี่ยง 
 รายงานผลบริหารความเสีย่ง 

 
 

            ปัจจัยสนับสนุน 
        การบริหารความเสี่ยง 

 ระบบรายงานผลและ
ปรับปรุง 

 สารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านบริหารความเสี่ยง 
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3.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสว. 
 
 

3.2 บทบาท/ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง  
                     สสว.ได้ก าหนดบทบาท / ความรับผิดชอบของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสว.ไว้ ดังนี้ 
 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารส านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุ่มงาน 
ตรวจสอบภายใน 

ผู้อ านวยการ สสว. 

คณะกรรมการก ากับ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
และผู้ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการส่งเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบส านกังาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

แสดงถึง สายการบริหารความเสี่ยง 

แสดงถึง สายการตรวจสอบภายใน 
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1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

2.   คณะกรรมการบริหารส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- ส่งเสริมให้มรีะบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่มีประสิทธิภาพ 
- ก ากับดูแลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
- ก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
- ติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

- ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่อผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
     ของ สสว. 

4.   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

- สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีความต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
- ติดตามการบริหารความเสี่ยงในปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- บริหารจัดการให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการบริหารความเสี่ยง

และมีการบูรณาการร่วมกับระบบงานอ่ืนอย่างเหมาะสม 

  3.  คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

      -  อ านวยการในการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ สสว. 
   -  ก าหนดแนวทาง ประสานงานประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัด 
   -  รวบรวม พิจารณาและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ สสว. 

-  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
-  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
-  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
-  จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
-  พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงและผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

4.  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

-  ศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์และประสานงานให้มีการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

-  ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร และมีการสื่อสารให้   
 ผู้อ านวยการ สสว. คณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม  
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 ภายใน และคณะกรรมการบริหาร สสว. รับทราบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือใช้ เป็นข้อมูล 
 ในการจัดท าเป็นนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

-  จัดท าร่างนโยบาย คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
-  ให้ค าแนะน าและสนับสนุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ  
-  ติดตาม วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อฝ่ายบริหาร  
  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
  ภายในให้กับหน่วยงานต่าง ๆ  

-  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
  ภายใน 

-  ศึกษา ติดตาม และพัฒนาองคค์วามรู้ รวมทั้งวิเคราะห์ และพัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ใน  
  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   

 5.   ฝ่ายที่รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน 
             -  จัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่าย โดย  

 การระบุความเสี่ยง ประเมินความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ ก าหนดแผนการ   
 ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 รวมถึงการควบคุมและติดตามการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

             -  สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่การระบุ 
 ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง จัดท าและ 
 น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง การน าแผนไปปฏิบัติ การติดตามและรายงานผล 

-   ส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและ 
    น ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

6.  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน  

-  สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือรายงานความเชื่อมั่นต่อการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สสว. 

-  ประเมินผลการระบุความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

-  รายงานการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ สสว.ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
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3.3 นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
     1) ผู้บริหารระดับสูง ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ สสว. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
มีประสิทธิภาพเป็นระบบแบบแผน และมีการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
ขององค์กร โดยมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดี สมบูรณ์ และครบถ้วน 
     2) จัดให้มีและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินการต่อเนื่อง 
     3) มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
โดยจัดให้มีการอบรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 
     4) จัดตั้งคณะกรรมการก ากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สสว. 
เพ่ือพิจารณาก าหนด ทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สสว.    
    5) ให้มีการจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงที่ท าหน้าที่ก ากับ สนับสนุน และติดตามให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานปกติ โดยผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับจะต้องตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร งานบริการลูกค้า ประชาชน และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากภาครัฐ ตลอดจนให้ความระมัดระวังในเหตุการณ์หรือการกระท าที่จะส่งผลกระทบให้เกิด  
ความเสียหายหรือท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
 
 3.4 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง  
    1) เพ่ือบริหารจัดการให้ สสว. มีผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือวิเคราะหาสาเหตุที่แท้จริงส าหรับเพ่ือ
บริหารจัดการระดับความรุนแรงของความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และติดตามได ้
    2) เพ่ือให้ บุคลากรของ สสว. น าแนวทางการบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การบริหารและการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการที่ เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
    3) เพ่ือให้  สสว. ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

3.5 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
    เมื่อนโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก าหนดขึ้นแล้ว ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันก าหนด และทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และระดับหน่วยงานต่างๆ โดยแผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นนั้นจะก าหนด
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ งบประมาณ หรือทรัพยากรที่ต้องการ รวมถึง
ระยะเวลาของแผนที่ชัดเจน   
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
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          3.6 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 
     คณะกรรมการบริหาร สสว. และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น าในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
โดยสื่ อสารเรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ ยงให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้องในทุกระดับ  
เพ่ือปลูกจิตส านึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนให้เกิดการตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ในเรื่องดังกล่าวว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น มิใช่เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง  
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร 
    นอกจากนี้  ควรก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ในการบริห ารความ เสี่ ย ง ซึ่ งครอบคลุ ม 
ถึ งการก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ ในการระบุ ความ เสี่ ย ง (Risk Identification) การประเมินความ เสี่ ย ง  
(Risk Assessment) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) การติดตามและการรายงานผล 
(Monitoring/Reporting) และกระตุ้น ให้มีการน าไปถือปฏิบัติทั่ วทั้ งองค์กร (Wide Enterprise Risk 
Management) ต่อไป 
 
 3.7 นิยามศัพท์การบริหารความเสี่ยง 
                    เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของความหมายและ
ประเภทของความเสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตการด าเนินงาน ลักษณะ และสภาวะแวดล้อมในการด าเนินงาน
โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ สสว.และน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิผล จึงก าหนดให้มีค าศัพท์และค าจ ากัดความเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแบบเดียวกัน ดังนี้ 
           

ล าดับ ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ 
1 แหล่งที่มาของความเสี่ยง 

(Risk Universe) 
การระบุปัจจัยเสี่ยงต้องระบุให้ครอบคลุมแหล่งที่มาท้ังปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร 
จุดอ่อน โอกาส (ตามที่ระบุใน SWOT) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ตัวช้ีวัดที่ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) 

2 ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor: RF)   
 

- ความไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะกระทบเชิงลบต่อเป้าหมายของ
องค์กร (Risk) 
- ความไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายของ
องค์กร (Opportunity) 
- ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่มีคุณภาพครบถ้วน อย่างน้อยต้องแสดง
ความเช่ือมโยงกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดตามบันทึก
ข้อตกลง  ตัวช้ีวัดที่ส าคัญขององค์กรได้ทั้ งหมด และสอดคล้องกับ
แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk Universe) ที่องค์กรก าหนด  
(Connect Risks to Strategic Goals) 

3 สาเหตุความเสี่ยง 
(Root cause: Rc)  

- เหตุการณ์ใด ๆ ที่ เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 
ทั้งนี้ ควรมีการระบุให้ครบท้ังสาเหตุหลักและสาเหตุรอง 
- การระบุสาเหตุที่ แท้ จริง (Root-Cause  Analysis) และผลต่อ เนื่ อง 
(Outcome) ที่ชัดเจนให้เพียงพอที่จะสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง 
(Mitigation) 

4 กิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Existing Control) 

กิจกรรม มาตรการ การด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อควบคุม 
จัดการความเสี่ยง 
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ล าดับ ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ 
5 ประสิทธิผลของการควบคมุภายใน ความเพียงพอของการควบคุมภายในท่ีมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทาง

ในการพิจารณาความเพียงพอท่ีชัดเจน (Links Risk to Control) 

6 ความเสีย่งท่ีเหลืออยู่  
(Residual Risk: RR) 

- ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่
จะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบของความเสี่ยงนั้น 
- ปัจจัยเสี่ยงที่ผ่านการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของกิจกรรมการ
ควบคมุแล้ว สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
   1. กลุ่มที่การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลเพียงพอ 
   2. กลุ่มที่การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 
   3. กลุ่มที่ไม่มีกิจกรรมการควบคุม 

7 เจ้าของความเสีย่ง 
(Risk Owner) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบต่อผลกระทบจากความเสี่ยงและหรือต่อการบริหาร
ความเสี่ยง 

8 ระดับความเสี่ยง  
(Level of Risk) 

- การแบ่งความรุนแรงของความเสี่ยงออกเป็นระดับต่าง ๆ ด้วยผลลัพธ์การ
คูณ  2 มิติ ของ ค่ าคะแนนโอกาสเกิด (Likelihood) และค่ าคะแนน
ผลกระทบ (Impact) : Standardize Assessment Scale & Criteria 
- การจัดล าดับความเสี่ยงโดยการน าค่าระดับความเสี่ยงมาจัดเรียงตามล าดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรม
การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้  โดยค่า
ระดับความเสี่ยงมีทั้งหมด 4 ระดับ ดังนี้  สูงมาก (สีแดง) สูง (สีส้ม) ปาน
กลาง (สีเหลือง) และ ต่ า (สีเขียว) 
- ทั้งนี้ ควรใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที่เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลองค์กรผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- ผลของการระบุค่าระดับความเสี่ยง ควรก าหนดให้แสดงผลได้ครบท้ัง 4 ค่า
ในทุกปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 
  1. ค่าระดับหลังประเมินกิจกรรมการควบคุม (Residual Risk: RR) 
  2. ค่าระดับเป้าหมายทีค่าดหวัง (Target Risk: TR) 
  3. ค่าระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได้  (Risk Appetite: RA) 
  4. ค่าระดับหลังบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation: RM ) 

9 ผลกระทบ  
(Impact: I) 

ความเสียหายหรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นและส่งผลต่อเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กรในมุมมองต่าง ในลักษณะของ Lagging Indicator 
เช่น จ านวนเงิน ระยะเวลา ช่ือเสียง ภาพลักษณ์หรือเป้าหมายขององค์กรใน
ด้านต่าง ๆ 

10 โอกาสเกดิ  
(Likelihood: L) 

ความเป็นไปได้ที่จะท าให้ปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสใน
ลักษณะของ Leading Indicators เช่น ความถี่ หรือความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน หรือมุมมองอื่น ๆที่ท าให้เหตุการณ์ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ 

11 ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 
(Key Risk Indicator) 

ปัจจัย ตัวแปรหรือผลลัพธ์จากเหตุการณ์ที่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย
ล่ ว ง ห น้ า  ( Early Warning)  ห รื อ ใ ช้ ติ ด ต า ม  (Monitor)  ห รื อ 
ใช้บ่งช้ี (Trigger) ถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงท่ีเฝ้าระวังได้ 

12 เป้าหมายความเสี่ยง 
(Risk Target: TR) 

ค่าเป้าหมายของระดับความเสี่ยงที่คาดหวังจากผลการบริหารความเสี่ยง 
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ล าดับ ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ 
13 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้

(Risk Appetite: RA)   
จ านวนของความเสี่ยงที่ เป็นพื้นฐานกว้างๆ ซึ่ งองค์กรเต็มใจยอมรับ 
ในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธะกิจหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร 

14 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับ 
ความเสีย่งท่ียอมรับได ้
(Risk Tolerance: RT)   

ค่าหรือช่วงซึ่งแสดงถึงขอบเขตที่องค์กรจะยอมให้ผลลัพธ์จากการบริหาร
ความเสี่ยงเบี่ยงเบนไปจาก Risk Appetite ที่ก าหนดไว้ 

15 แผนภาพความเสีย่ง  
(Risk Profile) 

แผนภาพแสดงปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรหรือระดับสายงาน ที่ ได้มีการ
วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงผ่านแผนภาพ ที่สะท้อนการ
จัดล าดับความเสี่ยง และแสดงขอบเขตระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถรับ
ได้ (Risk Boundary) มีการก าหนดระดับความเสี่ยง (สูง ปานกลาง ต่ า) กับ
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรและค่าความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

16 กลยุทธ์การจดัการความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง คือ วิธีการ / คัดเลือกแนวทางจัดการเพื่อลด
ผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิด โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงใน
แต่ละทางเลือกของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) และสรุปเป็น
แผนงาน ทั้งนี้ ทางเลือกที่จะประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจควรมี
ทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือกในการตัดสินใจเสมอ โดยทั่วไป คือ 
 -Take: กลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยง 
 -Treat: กลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงการจัดการ 
 -Transfer: กลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงการถ่ายโอน 
 -Terminate: กลยุทธ์การยอมรับความเสี่ยงการหลีกเลี่ยง 

17 ภาพรวมของความเสี่ยง 
(Portfolio View of Risk) 

การวิเคราะห์ถึงช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง กับช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับ
องค์กร และการจัดท าแบบจ าลองที่เหมาะสม/น าแบบจ าลองดังกล่าวไปใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่
องค์กรสามารถจัดการได้ 

18 การให้ความเชื่อมั่น 
อย่างสมเหตุสมผล  
(Reasonable Assurance) 

แนวคิดที่ว่า ไม่ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะได้รับการออกแบบมาดี
หรือน ามาใช้ได้ดีเพียงใด ก็ไม่สามารถรับประกันการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้ทั้งหมดทั้งนี้ เนื่องมาจากข้อจ ากัดต่าง ๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติของ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรนั่นเอง 
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ล าดับ ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ 
19 แผนจัดการความเสี่ยง 

(Risk Mitigation Plan) 
- วิธีการ/แผนงานจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบหรือลดโอกาสที่จะเกิด 
โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost 
Benefit) ในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละทางเลือกของความเสี่ยงที่
เหลืออยู่  (Residual Risk) และสรุปเป็นแผนงาน ทั้ งนี้  ทางเลือกที่จะ
ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจควรมีทางเลือกมากกว่า 1 ทางเลือกใน
การตัดสินใจเสมอ 
- เง่ือนไข แผนจัดการความเสี่ยง ต้องแสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตาม
แผนงานดังกล่าวครบถ้วน จะสามารถลดระดับโอกาสเกิด หรือระดับความ
รุนแรงได้ กรณีที่ด าเนินงานตามกิจกรรมของแผนจัดการความเสี่ยงได้
ครบถ้วน แต่ไม่สามารถลดระดับความรุนแรงได้นั้น ถือว่าการจัดท าแผน
จัดการความเสี่ยงไม่มีคุณภาพ และถือว่าไม่สามารถจัดท าแผนการจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน 
- อน่ึง แผนบริหารความเสี่ยงท่ีดี ควรมีการระบุให้ครบถ้วนถึง 
  1. เป้าประสงค์องค์กรที่ได้อาจได้รับผลกระทบ 
  2. ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
  3. ส า เห ตุ ค วาม เสี่ ย ง  โด ยวิ เค ราะห์ โอก าส เกิ ด และผลกระท บ 
ทั้งสาเหตุหลัก/สาเหตุรอง และค่าน้ าหนักของสาเหตุ 
  4. กิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)  
  5. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมที่มีอยู่ 
  6. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมที่มีอยู่ 
(Existing Control) จ าแนกตามสาเหตุความเสี่ยง 
  7. การทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  8. ควรใช้แผนผังการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Risk Correlation 
Map) มาประกอบการคัดเลือก/ก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง 

20 แผนผังความเสี่ยงหรือแผนผังการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 
(Risk Correlation Map) 
 

- ภาพรวมความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆภายในองค์กร 
- องค์ประกอบของ Risk Correlation Map ควรครบถ้วนในประเด็น ดังน้ี 
1) ก าหนดสาเหตุของความเสี่ยงในทุกปัจจัยเสี่ยงและก าหนดระดับความ
รุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกับ Risk Owner 
2) วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย เสี่ ยงในระดับ องค์กรและ
ความสัมพันธ์ของสาเหตุ โดยพิจารณาร่วมกับ Risk Owner 
3) วิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและมิใช่เชิงปริมาณระหว่างปัจจัยเสี่ยง
และสาเหตุ และระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรด้วยกัน โดย
พิจารณาร่วมกับ Risk Owner 
4) น า Risk Correlation Map ไปใช้ในการก าหนดแผนการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีการบริหารถึงสาเหตุความเสี่ยงหลัก และปัจจัยเสี่ยงอื่นที่มีค่า
ระดับความรุนแรงสูงและส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงมีการ
ประเมินความส าเร็จของเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยง 
ว่าเป็นผลมาจากการบริหารปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหรือการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีผลกระทบสูง 
5) สร้างความเข้าใจในเรื่อง Risk Correlation Map ให้กับบุคลากรใน
องค์กรและ Risk Owners 
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ล าดับ ค าศัพท์ ค าจ ากัดความ 
21 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ก าหนดให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

1) รายงานระดับความรุนแรง และ RA ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตร
มาส เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง 

2) รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่ก าหนดและ (กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง) (Mitigation 
Plan) และกิจกรรมการควบคุม (Existing Control) ที่ก าหนด
ครบถ้วน รายงานผลได้ทุกไตรมาส 

3) วิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย 
 

นอกจากนี้  
      ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับความคืบหน้าของการติดตามผล
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกี่ยวข้องและรายงานผลพร้อมการรายงานผล
การด าเนิ นงานขององค์ กร (Performance) และเช่ือมโยงกับระบบ
สารสนเทศและระบบดิจิทัลขององค์กรในการติดตามรายงานผลและมีระบบ
สนับสนุนกระบวนการ ERM และ EWS และต้องดูแลการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจ าปีบัญชี เสนอ
หน่วยงานก ากับภายใน 90 วันด้วย 

22 คู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ด ี ประกอบด้วย 
1) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
2) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
3) การระบุความเสี่ยง  
4) การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผล

การวิเคราะห์ความเสียหาย  
5) การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดย

พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่ จะเกิด ค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่ได้ (Cost-Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร  

6) การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง โดยก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ทุกปีหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง  

ทั้งนี้ ต้องมีการสื่อสารให้ผู้บริหาร/พนักงานทุกระดับผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เนื้อหาที่เหมาะสมกับช่องการการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของพนักงานที่มี
ต่อคู่มือและการน าไปใช้ด้วย 
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สสว. ได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑ์ COSO ERM 2004 และกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี 2565 ของกรมบัญชีกลาง ที่ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลฯ ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ใน
หัวข้อ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี 2565 มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ตามแผนผัง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

 
ภาพที่ 6 แผนผังกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสว. 

 

3.8 ก าหนดแหล่งท่ีมาของความเสี่ยง  

 การเริ่มต้นการบริหารความเสี่ยงนั้น ต้องเริ่มด้วยการก าหนดแหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk 
Universe) ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ส าคัญ
ขององค์กร จุดอ่อน โอกาส (ตามที่ระบุใน SWOT) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
องค์กร (Inherent Risk) จะช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 

3.9 ระบุปัจจัยเสี่ยง 

        ในขั้นตอนการระบุความเสี่ยง ต้องทบทวนวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือระบุ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนขององค์กรในมุมมองต่าง ๆหรือตามเป้าหมายกระบวนงาน วัตถุประสงค์ที่ดีจะมีความ
ชัดเจน วัดผลได้ ปฏิบัติได้ มีเหตุผล และมีกรอบระยะเวลาแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ  “SMART” ได้แก่ 

 Specific   – มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน 

 Measurable   – สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

 Attainable   – สามารถท าให้บรรลุผลได้ 

 Relevant   – มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง 

 Time constrained  – มีก าหนดเวลา/กรอบเวลาในการด าเนินงาน 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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โดยทั่วไปวัตถุประสงค์แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ 

 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร  (Entity–Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กร  

 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity–Level Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรม/โครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

 

การระบุความเสี่ยง ต้องระบุความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุม
แหล่งที่มา (Risk Universe ) ทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ที่ส าคัญขององค์กร จุดอ่อน โอกาส (ตามที่ระบุใน SWOT) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด
ที่ส าคัญขององค์กร (Inherent Risk) 

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่มีคุณภาพครบถ้วน อย่างน้อยต้องแสดงความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง  ตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กรได้ทั้งหมด และ
สอดคล้องกับแหล่งที่มาของความเสี่ยง (Risk Universe) ที่องค์กรก าหนด  

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor: RF) คือ ความไม่แน่นอนที่หากเกิดขึ้นแล้ว มีกระทบเชิงลบ
ต่อเป้าหมายขององค์กร จัดว่าเป็นความเสี่ยง (Risk)  แต่ถ้าความไม่แน่นอนนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมายขององค์กร จัดว่าเป็นโอกาส (Opportunity) 

ประเภทความเสี่ยง ควรจัดแบ่งความเสี่ยง ออกเป็น 4 ประเภท คือ  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด
แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อมอันส่งผล
กระทบต่อองค์กร  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ระบบงาน ขั้นตอนการ
ท างาน อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน เช่น ความผิดพลาดในการเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น 
ตลอดจนความเสี่ยงจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงาน เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กร  

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ 
หรือกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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  3.10 ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมท่ีมีอยู ่ 

เพ่ือประเมินถึงมาตรการควบคุมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันร่วมด้วย เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวอาจท าให้ระดับโอกาส และ/หรือระดับผลกระทบของความเสียหายลดลงได้ตามแนวคิดใน
แผนภาพที่แสดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม 

 

      หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้น สามารถประเมินได้
ด้วยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผลงานในอดีต กระบวนการ การรายงานและปรับปรุงผล เป็นต้น 

 มีข้ันตอนงาน, ระบุ  น าข้อสังเกตไป
ความเส่ียง, มีจดุ

ควบคุม
ปรับปุรงการควบคุม

มีข้ันตอนงาน,   รายงานผลและ
 มีจดุควบคุม ติดตามรายไตรมาส

 มีการรายงาน

แต่ไม่ต่อเน่ืองเป็นระบบ

ตารางท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของ 
(เง่ือนไข กรณีเพียงพอ 1)ต้องมีคะแนนเกณฑ์ประเมินรวม ไม่ต่ ากว่าระดับ 6 คะแนน

และ 2) ต้องไม่มีเกณฑ์ข้อใดต่ ากว่าระดับ 2 คะแนน

3
มี

ประสิทธิภาพ
 ดีกว่าเป้าหมาย

ระดับคะแนน
ประสิทธิภาพ

1
ผลงานในอดีต

2 
กระบวนการ

3 การรายงาน
และปรับปุรงผล

1 เบ้ืองต้น ต่ ากว่าเป้าหมาย  มีข้ันตอนงาน

2 เป็นระบบ  เท่ากับเป้าหมาย

 
ภาพที่ 8 ตารางหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
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   การก าหนดกิจกรรมการควบคุมควรค านึงถึง การกระท าได้เร็ว ใช้งบประมาณน้อย และ 
มีประสิทธิภาพในการลด ควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเห็นผล ทั้งนี้กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนตามมา หรือท าให้งานหยุดชะงัก และจะต้องพิจารณาความคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการนั้นด้วย 

   ประเภทกิจกรรมการควบคุมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ  ได้แก่ 

  1) การควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสารข้อมูล เป็นต้น 

2) การควบคุมเชิงค้นพบ (Detective control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ค้นหาขอ้ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การยืนยันยอด และการรายงานข้อบกพร่อง     

3) การควบคุมเชิงแก้ไข (Corrective control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น  
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก เช่น  
การส ารองข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ  เป็นต้น  

4) การควบคุม เชิ งส่ งเสริม (Directive control) เป็นวิธีการควบคุมที่ ส่ งเสริม 
หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 

 
3.11 ระบุระดับความรุนแรง  

เมื่อระบุความเสี่ยงและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว ผู้ต้องท า
การประเมินความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ ด้วยการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง/ค่าระดับความเสี่ยงของปัจจัย
เสี่ยง ในแบบ 2 มิติ คือ  

1) ค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood: L)   
2) ค่าผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact: I) 

 การค านวณค่าระดับความเสี่ยง  ค านวณด้วยสูตร ดังต่อไปนี้ 
 

ค่าระดับความเสี่ยง = 
ค่าคะแนนของโอกาส 

เกิดความเสี่ยง 
x 

ค่าคะแนนจากผลกระทบ 
ของความเสี่ยง 

ภาพที่ 9 สูตรการค านวณค่าระดับความเสี่ยง 

 ทั้ งนี้  การประเมินค่ าระดับความเสี่ ยงจะใช้ประกอบการติ ดตามความก้ าวหน้ า 
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกรายการความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตร
มาส ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

1. ค่าระดับความเสี่ยงก่อนบริหารจัดการ (Residual Risk: RR) 
    2. ค่าระดับความเสี่ยงเป้าหมายทีค่าดหวัง (Target Risk: TR) 

3. ค่าระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA)   
4. ค่าระดับความเสี่ยงหลังการบริหาร (Risk Mitigation: RM) 
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ภาพที่ 10 การติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยง 
 

  ค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood Scale: L)  
คือ การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปริมาณหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในเวลาของแผนธุรกิจหรือตามฐานข้อมูลจริงที่มีอยู่ ส าหรับเชิงคุณภาพอาจพิจารณา
จากความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้น โดยก าหนดค่าคะแนน
และค าอธิบายระดับความน่าจะเกิด (Likelihood: L) เป็น 5 ระดับ (5 Points Scale) โดยก าหนดได้ 
ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน 
ค่าโอกาสเกิด 

โอกาสที่จะเกิด ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ 
โดยเฉลี่ย 

1 
โอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อยมาก 
(Probability < 1%) หรืออาจเกิดขึ้นใน

สถานการณ์ที่ไมป่กติ  

5 ปีต่อครั้ง 

2 
โอกาสเกดิขึ้นน้อย 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อย 
(Probability 1 - 2%) 

2-3 ปีต่อครั้ง 

3 
โอกาสเกดิขึ้นปานกลาง 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปานกลาง 
(Probability 2 - 3%) 

1 ปีต่อครั้ง 

4 
โอกาสเกดิขึ้นสูง 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้าง
บ่อย (Probability 3 - 5%) 

1 – 6 เดือนต่อครั้ง 
แต่ไมเ่กิน 5 ครั้ง 

5 
โอกาสเกดิขึ้นสูงสดุ 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ่อยมาก 
(Probability > 5%) 

1 เดือนต่อครั้ง 
หรือมากกว่า 

หมายเหตุ: การก าหนดระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood Scale) สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงท่ีพบ 

 ภาพที่ 11 ตารางตัวอย่างการก าหนดค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 
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ค่าผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact Scale: I )  
คือ การประเมินความเสียหายหรือความรุนแรงที่องค์กรได้รับเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น  

โดยพิจารณาจากจ านวนมูลค่าของเงินที่สูญเสียหรือความล่าช้าของงาน ส าหรับเชิงคุณภาพพิจารณาจาก 
ระดับความผิดตามกฎระเบียบ ข้อบั งคับหรือระดับความส าคัญของงานว่า เป็ นงานประจ าวัน  
งานประจ าเดือน งานส าคัญตามแผนวิสาหกิจ หรือระดับความส าคัญของบัญชี เป็นต้น โดยก าหนดค่า
คะแนนและค าอธิบายระดับผลกระทบ (Impact: I) เป็น 5 ระดับ (5 Points Scale) โดยก าหนดได้ ดังนี้ 

 

 

ระดับคะแนน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านชื่อเสียง/ภาพพจน ์

1 
เสียหายน้อยมาก 

ค่าความเสียหายน้อยกว่า 
10,000 บาท 

เกิดความล่าช้าของโครงการไม่
เกิน 1.5 เดือน 

ไม่มผีลกระทบต่อช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ของ สสว. 
หรือมีผลกระทบน้อยมาก 

2 
เสียหายน้อย 

ค่าความเสียหาย
10,000 – 50,000 

บาท 

เกิดความล่าช้าของโครงการ 
1.5 - 3 เดือน 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ สสว. น้อย 

3 
เสียหายปานกลาง 

ค่าความเสียหาย
50,000 – 250,000 

บาท 

เกิดความล่าช้าของโครงการ 
3 - 4.5 เดือน 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ สสว. ปาน

กลาง 

4 
เสียหายสูง 

ค่าความเสียหาย  
250,000 - 

10,000,000 บาท 

เกิดความล่าช้าของโครงการ 
4.5 - 6 เดือน 

มีผลกระทบต่อช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ สสว. อย่างมี

นัยส าคญั 

5 
เสียหายสูงสดุ 

ค่าความเสียหาย
มากกว่า 

10,000,000 บาท 

เกิดความล่าช้าของโครงการ
มากกว่า 6 เดือน 

มีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของ 

สสว. 

      หมายเหตุ: การก าหนดค่าผลกระทบจากความเสีย่ง (Impact Scale) สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงที่พบ                

       ภาพที่ 12 ตารางตัวอย่างการก าหนดค่าผลกระทบจากความเสี่ยง   

 

3.12 จัดล าดับความเสี่ยง 

การจัดล าดับความเสี่ยงโดยการน าค่าระดับความเสี่ยงมาจัดเรียงตามล าดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ ยง 
ที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้  
โดยระดับความส าคัญของความเสี่ยงมีทั้งหมด 4 ระดับ เพ่ือคัดเลือกความเสี่ยงที่มีความส าคัญสูง – สูง
มากไปจัดล าดับความเร่งด่วน (Prioritize Risks) ในการจัดการความเสี่ยงและพิจารณากลยุทธ์การ
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ค่า 
โอกาสเกิด 
ความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป ตามตารางดังต่อไปนี้ โดยสามารถสรุปเป็น
แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) ได้ดังนี้ 
 

แผนภาพแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) 

 
สูงมาก (5) 

M 
5x1 = 5 

H 
5x2 = 10 

H 

5x3 = 15 

E 

5x4 = 20 

E 

5x5 = 25 

 

สูง (4) M 
4x1 = 4 

M 

4x2 = 8 

H 

4x3 = 12 

E 

4x4 = 16 

E 

4x5 = 20 

 

ปานกลาง (3) 
 
L 

3x1 = 3 

M 

3x2 = 6 

M 

3x3 = 9 

H 

3x4 = 12 

H 

3x5 = 15 

 

 
น้อย (2) 

L 
2x1 = 2 

L 

2x2 = 4 

M 

2x3 = 6 

M 

2x4 = 8 

H 

2x5 = 10 

 

น้อยมาก (1) L 
1x1 = 1 

L 

1x2 = 2 

L 

1x3 = 3 

M 

1x4 = 4 

M 

1x5 = 5 

 

 
(1) 

น้อยมาก 
(2) 

น้อย 
(3) 

ปานกลาง 
(4) 
สูง 

(5) 
สูงมาก 

เส้นระดับ
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ 

ความรุนแรงของความเสี่ยง (Impact) 

Meaning: 
(Score) 

L: Low 
(1 – 4) 

M: Moderate 
(6 – 9) 

H: High 
(10 – 15) 

E: Extreme High 
(16 – 25) 

 
ภาพที่ 13 ตารางจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Matrix) 

การแปลความค่าสี 

 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก     ต้องก าหนดมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดและด าเนินงานตามแผนทันที  
 
ระดับความเสี่ยงสูง          ก าหนดมาตรการเฝ้าระวงัและวางแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม  
 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง  ระบุผู้รับผดิชอบและแจ้งเตือนหากระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง 
 
ระดับความเสี่ยงต่ า          อยู่ในระดับความเสีย่งที่ยอมรับได้ อาจไม่จ าเปน็ต้องมีมาตรการใด ๆ  

A 
 
 

 
 

D 
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หมายเหตุ   
 ค่าระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงจะถูกน ามาใช้เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

         ในองค์กร และเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกความเสี่ยงมาจัดการตามล าดับความรุนแรงอย่างหมาะสม  
         โดยความเสี่ยงที่มีคะแนนค่าระดับสูง ควรถูกพิจารณาจัดการก่อนความเสี่ยงที่มีค่าระดับต่ ากว่า  

 กรณีที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกัน การใช้ตารางจัดระดับความเสี่ยงอาจช่วยให้ 
         รับผิดชอบความเสี่ยงพิจารณาเลือกความเสี่ยงที่จะต้องบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น 

 เป้าหมายของระดับความเสี่ยงในแต่ละรายการ ก าหนดให้รายการความเสี่ยงที่อยู่สูงกว่า  
Risk Appetite Boundary จะต้องบริหารจัดการเพ่ือลดระดับความเสี่ยงลงอยู่ในค่าเป้าหมาย 
(โอกาสการเกิดและผลกระทบ) ค่าใดค่าหนึ่ง ดังนี้ (1, 3) (2, 3) (3, 2) และ (4, 1) หรือในกรณี  
ที่รายการความเสี่ยงใด ณ ตอนต้นปีอยู่ในระดับค่าเป้าหมายอยู่แล้ว จะต้องควบคุมระดับความ
เสี่ยง ณ สิ้นปี ไม่ให้เพ่ิมสูงขึ้นไปจากค่าเป้าหมายท่ีเป็นอยู่ 

 ระดับความเสี่ยงสูงมาก อยู่สูงกว่าเส้น Risk Appetite Boundary องค์กรจะต้องก าหนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูง 

 ระดับความเสี่ยงสูง อยู่สูงกว่าเส้น Risk Appetite Boundary องค์กรควรจะต้องก าหนดแผนงาน 
ในการบริหารความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้มของระดับความเสี่ยงลดลง และ
สามารถจัดการควบคุมได้ ก็สามารถลดระดับจากความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการควบคุมภายในแทนได้ 

 ระดับความเสี่ยงปานกลาง อยู่ต่ ากว่าเส้น Risk Appetite Boundary สามารถจัดการในระดับ
ควบคุมภายในได้ แต่ทั้งนี้  ในกรณีที่คณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงนั้นมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร และ  
มีแนวโน้มของระดับความเสี่ยงสูงขึ้นก็อาจสามารถยกระดับให้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
ได้ 

 ระดับความเสี่ยงต่ า อยู่ต่ ากว่าเส้น Risk Appetite Boundary สามารถบริหารจัดการในระดับ
ควบคุมภายในได้   

 

3.13 คัดเลือกวิธีจัดการความเสี่ยง  

การจัดการความเสี่ยงเป็นขั้นตอนในการประเมินทางเลือกและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยน าผลจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากข้ันตอน
ที่ 3: การประเมินความเสี่ยง มาจัดท าแผนจัดการ/บริหารความเสี่ยงตามล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
โด ยวิ เค ราะห์ ห าวิ ธี ก ารจั ด การกั บ ความ เสี่ ย งวิ ธี ก าร ใดวิ ธี ก ารห นึ่ งห รื อห ล ายวิ ธี ร วมกั น  
เพ่ือลดโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน (Impact) ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (ดูแผนภาพประกอบ) 
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  ภาพที่ 14 แสดงแนวคิดความคาดหวังของการจัดการความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยง 

 

  เกณฑ์หรือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นการก าหนด
สถานการณ์ที่องค์กรยอมรับได้กับสถานการณ์ที่เกินกว่าระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือว่าบุคลากรทุกคน
ภายในองค์กรจะได้ช่วยกันควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจริงมิให้เกินกว่าเกณฑ์ระดับที่ยอมรับได้ 

 

 

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 
ความหมาย 

สูงมาก ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

สูง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

ปานกลาง ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เคลื่อนไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

ภาพที่ 15 ตารางแสดงเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 
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คัดเลือกความเสี่ยงที่ความส าคัญ  

ให้ ผู้ประเมินน าผลการประเมินความเสี่ ยงที่ ได้จากขั้นตอนที่  3 (การประเมิน 
ความเสี่ยง) มาจัดล าดับตามระดับความส าคัญ (ระดับความเสี่ยง) และคัดเลือกกิจกรรมที่มีระดับ 
ความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพ่ือน าไปพิจารณาก าหนดวิธีการ/
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป  

ทั้ งนี้  สสว. ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ไว้ที่ ระดับความเสี่ยงระดับต่ า  
ดังนั้นผู้ประเมินจะคัดเลือกกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก สูง และปานกลาง มาเพ่ือ
พิจารณาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ส่วนกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงในระดับต่ า ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ แต่ควรต้องติดตามดูแลและทบทวนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยง
ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

     ประเมินทางเลือกเพ่ือก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  

เมื่อพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีความส าคัญในข้อ 1. เสร็จสิ้น ผู้ประเมินต้องประเมิน
ทางเลือกเพ่ือก าหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น โดยทางเลือกในการจัดการ/บริหารความ
เสี่ยงโดยทั่วไปมี 4 ทางเลือก (SARA) ดังนี้ 

1. การแบ่งปัน (Sharing) คือ การแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง เช่น  
การท าประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) เป็นต้น 

2. การหลีกเลี่ยง/ก าจัด (Avoiding) คือ การด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเสี่ยง เช่น หลีกเลี่ยงหรือหยุดท าธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่ไม่ถนัด การเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นต้น 

3. การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการ
ควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  เช่น การจัดท า
แผนฉุกเฉิน การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงนั้นในกรณีที่องค์กรมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่พียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็น
อย่างดี รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป  

 ซึ่งในการพิจารณาทางเลือกและก าหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยง ผู้ประเมิน 
ควรต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยง มีอยู่ 2 ประการ คือ  

 เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Reduce Likelihood) วิธีการจัดการความ
เสี่ยงประเภทนี้มุ่งเน้นการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย ซึ่งเหมาะกับความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ หรือลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติบ่อยครั้งหรือปฏิบัติเป็นประจ า/ต่อเนื่อง 
เช่น การจัดให้มีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาขัดข้อง 
หรือการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น หรือการ
ก าหนดให้มี Checklist เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการท างานในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น 

เพ่ือลดขนาดผลกระทบของความเสียหาย (Reduce Impact) วิธีการจัดการความเสี่ยง
ประเภทนี้มุ่งเน้นการลดขนาดผลกระทบของความเสียหายเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเหมาะกับความ
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เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมได้ยาก โดยผู้ประเมินอาจจะใช้วิธีการกระจายความเสี่ยง เพื่อไม่ให้
เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง เช่น การจ ากัดขนาดของธุรกรรม หรือปริมาณธุรกรรม โดยรวมไว้ใน
ระดับต่ า เป็นต้น แต่หากว่าความเสี่ยงอยู่นอกเหนือความสามารถที่จะควบคุม หรือไม่สามารถลดการ
กระจุกตัวได้อาจจะเลือกการจัดการความเสี่ยงโดยการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือรองรับเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความเสียหาย และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การจัดท าแผนฉุกเฉิน หรือ 
การท าประกันภัย เพ่ือให้บุคคลอื่นช่วยรับผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดข้ึน เป็นต้น 

ต้นทุน (Costs) และผลประโยชน์ (Benefits) 

ผู้ประเมินต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการ รวมทั้งต้องเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุน (Costs) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินการตามวิธีการจัดการ/บริหารความเสี่ยงแต่ละวิธีทั้ง
ที่ เป็นจ านวนเงินและไม่ เป็นจ านวนเงิน  เช่น  ต้นทุนด้ านทรัพยากรบุคคล ด้ าน เวลา เป็นต้น  
กับผลประโยชน์ (Benefits) ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามวิธีการดังกล่าวว่าคุ้มค่าหรือไม่ และ
วิธีการ/แนวทางใดให้ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุด  

 
 ภาพที่ 16 ตารางแสดงตัวอย่างวิเคราะห์ Cost -  Benefit ของมาตรการจัดการความเสี่ยง 

 
3.14 สื่อสารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

หลังจากประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยง จะคัดเลือกทางเลือกและก าหนดวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละความเสี่ยง ให้ใช้แผนผังการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Risk 
Correlation Map) มาประกอบการก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง / จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยหารือ
ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบหลักของการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมการควบคุมที่มีหรือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของแต่
ละความเสี่ยงและในภาพรวมองค์กรในเชิงบูรณาการ (Integration)  ซึ่งจะมีการก าหนดวิธีการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบและก าหนดเวลาด าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการจัดการความ
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เสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารของ สสว. เพ่ือขอความเห็นชอบในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป  (ใช้
แบบพิมพ์พร้อมค าอธิบายตามที่ปรากฎอยู่ในภาคผนวก) 

เงื่อนไขของแผนจัดการความเสี่ยง ต้องแสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานตามแผนงาน
ดังกล่าวครบถ้วน จะสามารถลดระดับโอกาสเกิด หรือระดับความรุนแรงได้ กรณีที่ด าเนินงานตาม
กิจกรรมของแผนจัดการความเสี่ยงได้ครบถ้วน แต่ไม่สามารถลดระดับความรุนแรงได้นั้น ถือว่าการจัดท า
แผนจัดการความเสี่ยงไม่มีคุณภาพ และถือว่าไม่สามารถจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน 

แผนบริหารความเสี่ยงที่ดี ควรมีการระบุให้ครบถ้วนถึง 

  1. เป้าประสงค์องค์กรที่ได้อาจได้รับผลกระทบ 
  2. ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  3. สาเหตุความเสี่ยง โดยวิเคราะห์โอกาสเกิดและผลกระทบ 
     ทั้งสาเหตุหลัก/สาเหตุรอง และค่าน้ าหนักของสาเหตุ 
  4. กิจกรรมการควบคุมภายในที่มีอยู่ (Existing Control)  
  5. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมท่ีมีอยู่ 
  6 . แ ผน บ ริห ารจั ด ก ารคว าม เสี่ ย ง เ พ่ิ ม เติ ม จ ากม าต รการควบ คุ ม ที่ มี อ ยู่  

                           (Existing Control) จ าแนกตามสาเหตุความเสี่ยง 
  7. การทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหาร 

                           จัดการความเสี่ยง 
  8. ให้ ใช้แผนผังการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Risk Correlation Map)  

                           มาประกอบการก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยง / จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

3.15 รายงานผลบริหารความเสี่ยง 
เมื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรแล้ว ให้แต่ละหน่วยงานผู้รับผิดชอบน าแผน

บริหารความเสี่ยงดังกล่าวไปปฏิบัติตามวิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด  พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
และผลด าเนินงานเป็นระยะตามที่ก าหนดให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. รายงานระดับความรุนแรง และ RA ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงรายไตรมาส เทียบกับ 
         เป้าหมายที่คาดหวัง 
 2. รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดและ     
         (กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง: Mitigation Plan) และกิจกรรมการควบคุม     
         (Existing Control) ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 
 3. วิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมาย 

นอกจากนี้  
ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับความคืบหน้าของการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีที่เกี่ยวข้องและรายงานผลพร้อมการรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร (Performance) 
และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและระบบดิจิทัลขององค์กรในการติดตามรายงานผลและมีระบบ
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการเตือนภัยล่วงหน้าด้วย (EWS; Early Warning 
System) และดูแลการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐประจ าปี
บัญชี ที่ต้องน าเสนอหน่วยงานก ากับภายใน 90 วันด้วย 
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3.16 ระบบรายงานผลและปรับปรุงผลการบริหารความเสี่ยง  
     หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ สสว.และมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว 

จะต้องมีการติดตามและรายงานผล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า มาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพียงพอ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Risk Management) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและจัดท ารายงานผล
การบริหารความเสี่ยงโดยใช้แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ สสว. ประจ าปี 
ซึ่งต้องระบุผลของการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการ 
กับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  
หรือจะต้องก าหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป และเพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลใช้ประกอบแก้ไข พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย 

 

3.17 สารสนเทศและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง  

  การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง  
และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน  
การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น  การบริหารความเสี่ยงที่ประสบความส าเร็จต้อง
อาศัยการติดต่อ สื่อสาร อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิผล โดยวัตถุประสงค์หลักของการติดต่อสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิผลนั้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา 
สามารถจัดการกับความเสี่ยงตามล าดับความส าคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการติดตามแผน  
การจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด 
  นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านของ 
      ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
   ระบบการจัดเก็บและการใช้ฐานข้อมูลในอดีตเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดค่าโอกาส
และผลกระทบดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง ค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ ช่วงเบี่ยงเบนของค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของทุกปัจจัยเสี่ยง               
              ระบบการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยใช้  Application ที่
เหมาะสมที่สามารถน าข้อมูลดิบมาจัดท า / ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในแบบที่ต้ องการ เชื่อถือได้และ 
ใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 
              ระบบการติดตามค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก  (Key Risk Indicator) ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในบางส่วนที่มีความส าคัญและมีความพร้อม  
 

ปัจจัยสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
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      บทสรุป 
  ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีและประสบความส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ 

ปัจจัยที่ 1: สร้างวัฒนธรรมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในงานที่ต้องตัดสินใจ 

ปัจจัยที่ 2: ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่ 3: มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยที่ 4: ส่งเสริมให้มกีารปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่ 5: ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องมีการชี้แจงอย่างทั่วถึง 

ปัจจัยที่ 6: มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

ปัจจัยที่ 7: มีการวัดผลการบริหารความเสี่ยงและน าผลไปปรับปรุงอย่างจริงจัง 
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ตัวอย่างแบบพิมพ์ 

การประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

ท่ี แหล่งท่ีมา ประ

เภท

ความเส่ียง

(Risk Factor: 

RF)

% ล าดับ

ท่ี

สาเหตุ

(Root Cause: Rc)

การควบคุมท่ีมีอยู่ ผลงาน

ในอดีต

การ

ควบคุม

รายงาน

ผล

ความ

เพียง

พอ

(/ - X)

ค่าระดับ

ความ

เส่ียง

(RR)

(L x I)

การ

ตอบสนอง

ความ

เส่ียง

คงเหลือ

ล าดับท่ี การจดัการความเส่ียง 

(Risk Mitigation Plan: RM)

Q1

ปี 

64

Q2

ปี 

64

Q3

ปี 

64

Q4

ปี 

64

ผลการบริหาร

ความเส่ียง

ค่าระดับ

ความ

เส่ียง

TR

(L x I)

ค่าระดับ

ความ

เส่ียง

RA

(L x I)

ค่าระดับ

ความ

เส่ียง

RM

(L x I)

ผู้รับ

ผิดชอบ

การประเมินความเส่ียงและจดัท าแผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรของ สสว.ประจ าปี …………(1)…………...

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การบริหารความเส่ียง (เพ่ิมเติม)การควบคุมท่ีมีอยู่

ระดับคะแนน

ประสิทธิภาพของการ

ควบคุมภายใน

3. มีประสิทธิภาพ

2. เป็นระบบ

1. เบ้ืองต้น

 ผลงานในอดีต    (ปี………...) (28)

ตารางท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของ 
(เง่ือนไข กรณีเพียงพอ 1) ต้องไม่มีเกณฑ์ประเมินม่ต่ ากว่า 6 คะแนน

                                 2) ต้องไม่มีเกณฑ์ประเมินใดต่ ากว่าระดับ 2 คะแนน)

รายงนแลและติดตามรายไตรมาส

มีการติดตามและน าข้อสังเกตไป

ปรับปรุงการควบคุม

มีข้ันตอน, มีจุดควบคุม

มีข้ันตอน, มีการระบุ

ความเส่ียง, มีจุดควบคุม

ต่ ากว่าเป้าหมาย  มีข้ันตอน มรการรายงานแต่ไม่ต่อเน่ืองเป็นระบบ

ก.

ผลงานในอดีต

ข. 

กระบวนการ

ค. 

การรายงานและการปรับปรุง

 ดีกว่าเป้าหมาย

 เป้าหมายในอดีต (ปี……….) (27)

เท่ากับเป้าหมาย

1

2

3

4

5

(30) (32)

ตารางท่ี 4 Likelihood: L 

ค่าโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

ตารางท่ี 5 Impact: I

ผลกระทบจากความเส่ียง

(31)ค่า

คะแนน
(29)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
RR = ค่าระดับความเส่ียงคงเหลือ หลังการควบคุมภายในที่มีอยู่, TR = ค่าระดบัความเส่ียงเป้าหมาย ตามแผนบริหารความเส่ียง, RA = ค่าระดบัความเส่ียงทีอ่งค์กรยอมรับได้, RM = ค่าระดบัความเส่ียงคงเหลือ หลังการบริหารความเส่ียงตามแผน 
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ค าอธิบาย 

(1) ระบุปีท่ีท าการประเมินความเสี่ยง 
(2) ล าดับที่ของปัจจัยเสี่ยง 
(3) แหล่งที่มาของความเสี่ยงท่ี สสว.ก าหนด พร้อมรายละเอียดโดยย่อ  
(4) ประเภทความเสี่ยงระดับองค์กร คอื S – O – F – C 
(5) ช่ือปัจจัยเสี่ยงท่ีระบุขึ้นไว้  
(6) ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของสาเหตุความเสี่ยงท่ีมีต่อปัจจยัเสีย่ง ให้ระบุเป็นตัวเลขและต่อท้ายด้วย (%) 
(7)     ล าดับท่ีของสาเหตคุวามเสีย่ง ให้ข้ึนต้นด้วย Rc.xx 
(8)     ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่ท าการวิเคราะห์ไว ้
(9) ระบุการควบคุมภายในท่ีมีไว้แล้ว ส าหรับควบคุมสาเหตุความเสี่ยงท่ีอยู่ในบรรทัดเดียวกัน 
(10) ผลงานในอดีต ให้ระบุค่าตัวเลข 1-2-3 ซึ่งน ามาจากการประเมินในตารางที่ 3 คอลัมน์ ก. 
(11)  การควบคุม    ให้ระบุค่าตัวเลข 1-2-3 ซึ่งน ามาจากการประเมินในตารางที่ 3 คอลัมน์ ข. 
(12)    รายงานผล     ให้ระบุค่าตัวเลข 1-2-3 ซึ่งน ามาจากการประเมินในตารางที่ 3 คอลัมน์ ค. 
(13) ความเพียงพอ ให้ใส่เครื่องหมาย / หรือ X โดยเป็นการวิเคราะหต์ามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในตารางที่ 3 
(14)   ค่าระดับความเสีย่ง (RR), (23) ค่าระดับความเสี่ยง (TR), (24) ค่าระดับความเสี่ยง (RA), และ (25) 
        ค่าระดับความเสีย่ง (RM) ก าหนดให้มีวิธีการค านวณแบบเดียวกัน คือ ค่าระดับความเสีย่ง (LxI) คือ 
        การน าค่า L (1-2-3-4-5) ที่ได้จากการประเมินในตารางที่ 4 ช่องที่ 30 และการน าค่า I (1-2-3-4-5) 
        ที่ได้จากการประเมินในตารางที่ 5 ช่องที่ 32 มาท าการคูณกันและใสผ่ลลัพธ์ไว้หลังเครื่องหมาย (=) 
        ด้วย หลังจากนั้น ให้ท าการใส่สี ซึ่งวิเคราะห์ด้วยผลคูณทีไ่ด้กบัตาราง Risk Profile ในด้านล่างของแบบพิมพ์ 
(15)   การตอบสนองความเสี่ยง ให้ระบุทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงแบบใดแบบหนึ่ง คือ  
        การยอมรับ – การจดัการ – การถ่ายโอน – การหลีกเลีย่ง 
(16) ล าดับที่ของแผนบรหิารความเสี่ยง ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ิมเตมิ ให้ขึ้นต้นด้วย RM.xx 
(17) การจัดการความเสี่ยง คือ ให้ระบกุิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
(18)     Q1 ปีX, (19) Q2 ปีX, (20) Q3 ปีX, (21) Q4 ปีX, ให้ใส่ ( / ) ลงในช่องที่ก าหนดจะท ากิจกรรมของข้อ (17) 
(22) ให้ใส่ผลของการด าเนินกิจกรรมในข้อ (17) 
(26) ให้ใส่ช่ือหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงน้ี 
(27) ให้ใส่ข้อมูลเป้าหมายในอดตีของปัจจัยเสีย่งน้ี (ถ้ามี) 
(28) ให้ใส่ข้อมูลผลงานในอดีตของปัจจยัเสี่ยงน้ี (ถ้ามี) 
(29) ให้ระบุนิยามของโอกาสเกิดความเสี่ยง (Leading Indicator) 
(30) ให้ระบุข้อเท็จจริงที่เคยเกิดความเสี่ยง (Leading Indicator) (ถ้ามี) 
(31) ให้ระบุนิยามของผลกระทบจากความเสี่ยง (Lagging Indicator) 
(32) ให้ระบุข้อเท็จจริงของผลกระทบจากความเสีย่ง (Lagging Indicator) (ถ้ามี) 
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ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ีดี 
ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 

ล าดับที่ องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยง สสว. ตัวช้ีวัดที่ 
TRIS ก าหนด 

1 บทน าองค์กร  √  
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ √  
3 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2017 √  
4 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ COSO ERM 2004 √  
5 กรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 √  
6 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสว.                                                                   √ √ 
7 บทบาทความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง √  
8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง √ √ 
9 วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง √ √ 
10 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง √  
11 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง √  
12 นิยามศัพท์การบริหารความเสี่ยง √  
13 แหล่งที่มาของความเสี่ยง √  
14 ระบุความเสี่ยง √ √ 
15 ระบุระดับความรุนแรง √ √ 
16 จัดล าดับความเสี่ยง √  
17 คัดเลือกวิธีจัดการความเสี่ยง √ √ 
18 รายงานผลบริหารความเสี่ยง                                                                                 √ √ 
19 ระบบติดตามและรายงานผล                                                                                 √  
20 สารสนเทศและการสื่อสารความเสี่ยง                                                                       √  
21 การทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี √ √ 
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ประวัติการปรับปรุงคู่มอืการบริหารความเสี่ยง 
ล าดับที ่ รายการ ฉบับเดิม 

ปี 2564 
ฉบบัปรับปรุง 

ปี 2565 
รายการปรับปรุงที่

ส าคัญ 
รายละเอียด 

องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามกรอบหลักเกณฑ์ TRIS 
1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ขององค์กร 
/ /   

2 นโยบาย วัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง 

/ /   

3 นิยามศัพท ์ / / ปรับปรุงนิยาม ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประเมนิผล 

3 การระบุความเสี่ยง / / ปรับปรุงแนวทาง ให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับเกณฑ์ประเมนิผล 

4 การระบุถึงระดับความรุนแรงและ
การจัดล าดับความเสี่ยงจากผลการ
วิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 

/ /   

5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการ
ต่อความเสี่ยงท่ีระบุไว้  

/ /   

6 การท ารายงานการบริหารความ
เสี่ ย งและการประ เมิ นผลการ
บริหารความเสี่ยง 

/ /   

เนื้อหาอื่น ๆ 

1 กรอบการบริหารความเสี่ยง สสว.  /  /   
2 หลักเกณฑ์ COSO 2017 X / เพ่ิมเติมเนื้อหา เพ่ือสร้างการรับรู้ 

แนวทาง New COSO 
3 หลักเกณฑ์ COSO 2004 / /   
4 การเปรยีบเทียบกับคูม่ือฯ ท่ีด ี    /    /   

5 ประวัติการปรับปรุงคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงของ สสว. 

  /   /   
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