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แนวความคิด
การบริหารความเสี่ยง



เป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีน ำมำใช้ในกำร
บ่งชี้ วิเครำะห์ ประเมิน จัดกำร ติดตำม 
และสื่อสำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
หน่วยงำน / ฝ่ำยงำน หรือกระบวนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร เพื่อช่วยลดควำมสูญเสีย
ในกำรไม่บรรลุเป้ำหมำยให้เหลือน้อยทีสุ่ด
และเพิ่มโอกำสแก่องค์กรมำกที่สุด



การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม
(Enterprise Wide Risk Management)
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ความเสี่ยง

เกี่ยวกับกลยุทธ์ 

(Strategic Risk)

ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการด าเนินงาน

(Operational Risk)

ความเสี่ยง

เกี่ยวกับการรายงานทุกประเภท 

รวมทั้งรายงานทางการเงิน 

(Financial Risk) 

ความเสี่ยง

ทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(Compliance Risk)





The  global  Risk  Report

เป็นรายงานการศึกษาประจ าปีที่เผยแพร่ 
โดย World Economic Forum 
ก่อนการประชุมประจ าปีของ Forum 
ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์



แหล่งที่มาของรายงานรวมถึงการประเมินเกิดจากการท างานของเครือข่ายความเสี่ยงทั่วโลก โดย 

- บริษัท ประกันภัย

- บริษัท ประกันภัยต่อรายใหญ่หลายแห่ง

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการสัมภาษณ์

- การส ารวจผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

The  global  Risk  Report







SDGs

สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบัน
ที่เข้มแข็ง มีประเด็นปัญหาที่อยู่ในขั้นวิกฤติ 
คือเรื่องการคอรัปชัน โดยดัชนีใช้ตัวชี้วัดคือ 
Corruption Perception Index : CPI

เป้าหมายที่ 16



Enterprise Risk Management — Integrated Framework

COSO-ERM
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BLACK SWAN 
หงส์ด าในการบริหารความเสี่ยง
Black swan หรื อ Black swan events เ ป็ นค าที่ บัญญั ติ โ ดย Nassim
Nicholas Taleb อดีตเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในแวดวงการเงิน
ที่ผันตัวเป็นนักเขียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ใช้แทนเหตุการณ์ที่มีความร้ายแรง
แต่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เช่นเดียวกับ “หงส์ด า” ที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่ 
หรือเข้ าใจว่ า “หงส์” ทุกตั วเป็นสี ขาว จนกระทั่ งในปี  1697 ที่ Willem de
Vlamingh นักส ารวจชาวดัตช์ได้พบหงส์ด าในเขตออสเตรเลียตะวันตก

ภายใต้แนวคิดองค์ประกอบของเหตุการณ์หงส์ด ามี 3 ประการ คือ
1) เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์โดยปกติ (outliner) หรือไม่มีข้อมูล

ในอดีตใด ๆ ที่จะบ่งชี้ไปสู่การเกิดขึ้นได้เลย
2) เหตุการณ์นั้นน ามาซึ่งผลกระทบที่ย่ิงใหญ่หรือสร้างความเสียหาย 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรนุแรง 
3) อย่างไรก็ตาม เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราจะสามารถกลับไปวิเคราะห์พิจารณา

เพื่อหาค าอธิบายของการเกิดเหตุการณ์นั้นได้

BLACK SWAN 



การวิเคราะห์
ความเสี่ยง



ปัญหา / วิกฤติ ต่างกับความเสี่ยง ?

ปัญหา
ไม่มี  ไม่เคย (ระเบียบ กฎหมาย เป็นอุปสรรค ไม่ทันสมัย

หรือไม่มีกฎหมายรองรับ /ระบบ IT ไม่ทันสมัย

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ) อัตราก าลัง งบประมาณไมเ่พียงพอ

วิกฤต สิ่งที่คาดไม่ถึง UNPLAN เกิดแล้วต้องแก้ไข ฟื้นฟู

ความเสี่ยง

เหตุการณ์ - ที่มีโอกาสเกิด 

ต้องท าการ Control = โอกาสในการพัฒนา กลยุทธ์



ปัญหา แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงนี่คือ
1. ขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายการจัดหาพัสดุภาครัฐ

2. ขาดคุณธรรมจริยธรรม

3. ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

4. ขาดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน

5. ระเบียบ กฎหมายมีช่องว่าง

6. การได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม

7. ขาดการประชาสัมพันธ์

ฯลฯ 



การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างาน

ในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมิน

ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ

ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้า

จากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่ง

ของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้

และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) 

เป็นลักษณะ Pre-Decision

ส่วนการตรวจสอบภายใน

จะเป็นในลักษณะก ากับ

ติดตามความเสี่ยง 

เป็นการสอบทาน 

เป็นลักษณะ Post-Decision 
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K เคยเกิดแล้ว มีประวัติอยูแ่ล้ว

ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ าอีก

ข้อบ่งช้ีบางเร่ืองน่าสงสัย

ท าอย่างไรจะตรวจพบตั้งแต่แรก

รู้ทั้งรู้ว่าท าไปเสี่ยง

จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร

พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าโอกาส

เกิดความเสี่ยง

RISK



วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือแนวทาง

ในบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อก าหนด

มาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพต่อไป 



ตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร 

(Control Environment) 

ตามมาตรฐาน COSO 2013

(Committee of Sponsoring

Organizations 2013)

กรอบการประเมินความเสี่ยง

ออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน

การท ารายงาน
ทางการเงิน

การก ากับติดตาม

การควบคุมภายใน

เพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวม

ของการก ากับดูแล 

การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความส าคัญ

อย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวัง

ในการป้องกัน เฝ้าระวังและตรวจสอบภายในองค์กร



“

COSO 2013

มาตรฐาน COSO 2013  

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 

Committee of Sponsoring Organizations 2013



5 องค์ประกอบ

สภาพ
แวดล้อม
การควบคุม 
(Control 

Environment)

การประเมิน
ความเสี่ยง
(Risk 

Assessment)

กิจกรรม
การควบคุม 
(Control 

Activities)

สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
(Information

and 

Communication)

กิจกรรม
การก ากับ
ติดตาม
และประเมินผล
(Monitoring

Activities)



มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 



สภาพแวดล้อม
การควบคุม

1. องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
2. คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน
4. องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
5. องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

กิจกรรมการควบคุม

6. ก าหนดเป้าหมายชัดเจน
7. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
9. ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอ่การควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยง

10. ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
12. ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

สารสนเทศและการสื่อสาร 13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
14. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้
15. มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

กิจกรรมการก ากับติดตาม
และประเมินผล

16. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
17. ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

C

O

S

O 

2013



องค์ประกอบการควบคุมภายใน

แต่ละองค์ประกอบ และแต่ละหลักการ

จะต้อง Present & Function

ต้องท างานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน 

จึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล

(มีอยู่จริง และ น าไปปฏิบัติได)้ 



กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่
การสุ่มเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ  าอีก (Known Factor) 
ทั งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยง จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการ
ปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ น
และป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็น
ที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง
ที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า
ในอนาคต(Unknown Factor)

แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด
สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไร
จะไม่ให้เกิดขึ นซ  าอีก  

เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้อง
สอดส่องตั งแต่แรก ตั งข้อบ่งชี บางเรื่อง
ที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั น
หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั นแก่ผู้บริหาร  Corrective

Detective 

Preventive Forecasting



ขั้นเตรียมการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

1

2

เลือกกระบวนงาน จากงานที่จะท าการ
ประเมินความเสี่ยง

จากนั้นจึงลงมือท าการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยง



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1 • การระบุความเสี่ยง

2 • การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

3 • เมทริกส์ระดับความเส่ียง (หาค่าความเสี่ยงรวม)

4 • การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

5 • แผนบริหารความเสี่ยง

6 • การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

7 • จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง

8 • การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง

9 • การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง



Known Factor

Unknown Factor



อธิบายรายละเอียดความเสี ่ยงการทุจริต เช ่น ร ูปแบบ 

พฤติการณ์จากขั ้นตอนย่อยในการปฏิบัติงาน และมอง

ภาพรวมของงานที่น ามาประเมินความเสี่ยง โดยไม่ต้องสนใจ

หรือค านึงว่า มีระบบ มาตรการก ากับ ควบคุมไว้แล้ว 

• Known Factor ความเส ี ่ยงท ี ่ เคยเก ิด หร ือคาดว ่า

จะเกิดซ ้าสูงมีประวัติอยู่แล้ว 

• Unknown Factor ไม ่ เคยเก ิดหร ือมีประว ัต ิมาก่อน 

แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตมีโอกาส

เกิด

• หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท

Known Factor หรือ Unknown Factor ก็ได้

ให้ใส่เครื่องหมาย



การระบุความเสี่ยง

ตารางท่ี 1 ยิ่งเขียนได้ละเอียด ชัดเจน จะท าให้ปิดความเสี่ยง

ได้ตรงจุดมากท่ีสุด

แบบรายงานประเมิน

ความเสี่ยง
ตารางที่ 1



น ำขอ้มูลในตำรำงที่ 1 มำแยกสถำนะควำมเส่ียง

* สถำนะสีเขียว :  ควำมเสี่ยงระดบัต ำ่ 

* สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดบัปำนกลำง และสำมำรถใชค้วำมรอบคอบระมดัระวงั

ในระหว่ำงปฏิบตังิำน ตำมปกตคิวบคมุดแูลได้

* สถำนะสีสม้ : ควำมเสี่ยงระดบัสูง เป็นกระบวนงำนท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลำยคนหลำยหน่วยงำน

ภำยในองคก์ร มีหลำยขั้นตอน จนยำกตอ่กำรควบคมุ หรือไม่มีอ  ำนำจควบคมุขำ้มหน่วยงำน

ตำมหนำ้ที่ปกติ

* สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดบัสูงมำก เป็นกระบวนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภำยนอก

คนที่ไม่รูจ้กัไม่สำมำรถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สำมำรถก ำกบัตดิตำมไดอ้ยำ่งใกลชิ้ด หรืออยำ่ง

สม ำ่เสมอ



ให้น าข้อมูลทีม่ีสถานะความเสี่ยงในช่องโดยเฉพาะสี สีแดง ส้ม เหลือง จาก

ตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวมในขั้นตอนที่ 3

(ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)  



เกณฑ์ในการให้ค่าระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง



เกณฑ์ในการให้ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบ





ดี

อ่อน

พอใช้

จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ

ผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/

ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย 

มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้

ไม่มีความเข้าใจ 



โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คุณภาพ

การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยงระดับต่่า ค่าความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง

ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง

ดี ต่่า ค่อนข้างต่่า ปานกลาง

พอใช้ ค่อนข้างต่่า ปานกลาง ค่อนข้างสูง

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง





ให้เลือกเหตุการณ์

ที่มีความเสี่ยงสูงสุด

จากการประเมินการควบคุม

ความเสี่ยง Risk – Control

Matrix Assessment

โดยเฉพาะ ความเสี่ยงสูง 

ค่อนข้างสูง ปานกลาง 

(โซนแถบสีเทาในตารางที่ 4)  

น ามาท าแผนบริหาร

ความเสี่ยง





เกินกว่าการยอมรับ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง



เกินกว่าการยอมรับ

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง



จำกผลกำรเฝ้ำระวังที่แยก
ตำมสถำนะ เขียว เหลือง แดง 
ตำมตำรำงที่ 6 ให้น ำผล
กำรเฝ้ำระวังที่มี
- ควำมเสีย่งสูง (สีแดง)
- ปำนกลำง (สีเหลือง) 
มาก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกัน
เพิ่มเติม



ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ความเสี่ยงระดับต่ า

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 



แบบรายงาน
การประเมินความเสี่ยง



เป็นการจัดท าแบบรายงาน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
หรือสถานะแผนบริหารความ
เสี่ยงตารางที่ 8 ต่อผู้บริหาร
ของหน่วยงานตามตารางที่ 9 
และตารางที่ 10





นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 12





H - SMILE



บุคลากรเป็น Health Model ที่ดี 

ใส่ใจสุขภาพประชาชน



ท างานไร้รอยต่อ

ทุกพื้นที่ ทุกมิติ

มีเพื่อน 

มีทีม 

มีเครือข่าย



Integrate
คิดและท าอย่างบูรณาการ

ด้วยเป้าหมายเดียวกัน

เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคน สร้างงาน ด้วยใจและปัญญา

Life



Encourageเสริมพลัง 

เพื่อก้าวผ่านความท้าทาย

















เพื่อน ำสู่ ...
ประชำชนแข็งแรง 
เศรษฐกิจแข็งแรง
ประเทศไทยแข็งแรง



กระทรวงสาธารณสุข

ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต



For Attending!



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 13 พฤษภาคม 2564   
หัวข้อ : เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยง เลี่ยงได้ “learn to RISK”  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยง เลี่ยงได้ “learn to RISK” 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนดิา  นาคทบัทิม สชุาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

วันท่ี  13  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

วันท่ี  13  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

  
ผู้รับผดิชอบการนำข้อมลูขึน้เผยแพร ่

พรนดิา  นาคทบัทิม 
(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันท่ี  13  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
 


