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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2562

ตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)

ตัวชีวั้ดย่อย O36 : การประเมินความเสี่ยงการทจุริตประจ าปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ : การประเมินความเส่ียงของการด าเนินงาน หรือการปฏบิัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกดิการทจุริต หรือ ก่อให้เกดิการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทัง้นีจ้ะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562
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ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหดิล 
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กระบวนการที่ ไ ด้ รับการปฏิบัติโดย
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
บุคลากรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ และการวางแผนของ
องค์กรในทุกระดับบ่งชีเ้หตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร
และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่ องค์กรยอมรับเพื่ อให้ได้ รับ
ความมั่ นใจอย่างสมเหตุสมผลใน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ประเภทของวัตถุประสงค์

อง
ค์ป

ระ
กอ

บข
อง

กา
รบ

ริห
าร
คว

าม
เสี่
ยง

COSO-Enterprise Risk Management

แนวปฏบิัตทิี่ดี COSO-ERM 2004



Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, 
Executive Summary, COSO (2017)

Enterprise Risk Management—Integrated Framework, 
Executive Summary, COSO (2004)

COSO - Enterprise Risk Management—
Integrated Framework (2004)
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COSO-Enterprise Risk Management



COSO - Enterprise Risk Management Integrating with 
Strategy and Performance (2017)

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ
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เป้าหมาย

ความเสี่ยง

ความไม่แน่นอน

ความเสี่ยง (Risk) 

ปัญหา (Problem)

ปัจจุบนั

การไม่สามารถคาดการณ์อนาคต

ได้อย่างแม่นย าถึงโอกาสที่จะเกิด

และผลกระทบของเหตุการณ์

ความเส่ียง

เหตุการณ์ที่ มีความไ ม่

แน่นอน ซึ่ งหากเกิดขึ น้

จะมีผลกระทบในเชิงลบ

ต่อ วั ตถุ ป ร ะส ง ค์ ห รื อ

เ ป้ าหมายขององ ค์กร 

เป็นการคาดการณ์สิ่ งที่

จะเกิดขึน้ในอนาคต

ปัญหา (Problem) คือ สิ่งที่เกดิขึน้ในอดีตจนถงึปัจจุบัน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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โครงสร้างการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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กรอบการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล

10



ขัน้ตอนการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยมหดิล
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การระบุความเส่ียง 
(Event Identification) จ าแนกตามประเภทของความเส่ียง

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
วสัิยทัศน์/ ยุทธศาสตร์/ พันธกิจหลักขององค์กร
(Core Activity) ได้แก่

การศึกษา
การวจิัย (Research Projects)
การบริการวชิาการ
การบริการสุขภาพ.

ควรพิจารณาที่เป็นทัง้ Risk & Opportunity

ความเส่ียงด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)

กฎหมาย/ กฎระเบียบ/ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงานพันธกิจต่างๆ ของส่วนงาน หากไม่ปฏิบัติ
ตามอาจส่งผลกระทบในระดับรุนแรง และกระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของส่วนงานและมหาวทิยาลัย

ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 
(Operational Risk)

Work Flow/ Process 
ระบบปฏิบัตกิารหลักขององค์กร 
ระบบงานสนับสนุน เช่น งานทรัพยากรบุคคล 
งานการเงนิ/บัญชี/พัสดุ เป็นต้น

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
ให้มองในมิตทิี่เป็น Strategic โดยพจิารณาจาก
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่เก่ียวข้องกับ

สภาพคล่องทางการเงนิ
ความม่ันคงทางการเงนิ
ความอยู่รอดขององค์กร
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

โอกาสที่จะเกดิ 
(Likelihood)

ความถี่ของการเกดิเหตุการณ์
ความเส่ียงในอดีต และโอกาส

เกดิขึน้ในอนาคต 

ผลกระทบ  (Impact)

ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเส่ียงที่หาก
เกิดขึน้แล้วจะส่งผลกระทบในด้านต่างๆ 

ด้านผลกระทบ 
- ด้านประสิทธิผล
- ด้านความเสียหายทางการเงนิ
- ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์
- ด้านความปลอดภยั
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เกณฑ์การวเิคราะห์และประเมินความเส่ียง
มหาวทิยาลัยมหดิล
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การด าเนินการหรือการควบคมุท่ี
เหมาะสมจดัไว้ล่วงหน้า เพ่ือลด
โอกาสเกิดของผลลพัธ์ / 
ผลกระทบท่ีไม่ดี 

ตวัอย่างเช่น  
• การจดัท าคู่มือระเบียบปฏิบตัิ
ต่างๆ

• การจดัท า Checklist
• การแบ่งแยกหน้าท่ี
• การติดตัง้อปุกรณ์เตือนภยั
• การจดัเวรยามรักษาความ
ปลอดภยั

• การสอบทานการปฏิบตัิงาน
โดยผู้บริหารระดบัต่างๆ
เป็นต้น

Preventive Control
การควบคุมแบบป้องกัน

การด าเนินการหรือการควบคมุ
เพ่ือค้นหาสาเหตเุม่ือความ
ผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติได้
เกิดขึน้แล้ว 

ตวัอย่างเช่น  
• การกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

• การกระทบยอดข้อมลู
• การยืนยนัการอนมุตัิ
• การตรวจสอบกล้องวงจรปิด 
เป็นต้น

Detective Control
การควบคุมแบบค้นพบ

การด าเนินการหรือการควบคมุ
เพ่ือแก้ไขความเสียหายหรือลด
ความเสียหายท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาด หรือความผิดปกติ 

ตวัอย่างเช่น  
• การส ารองข้อมลู
• การแจ้งเตือน
• การประชมุร่วมกนัเพ่ือ
ก าหนดแนวทางแก้ไข

• การจดัหาเคร่ืองส ารองไฟ
ฉกุเฉิน
เป็นต้น

Corrective Control
การควบคุมแบบแก้ไข 

การด าเนินการหรือการควบคมุ
เพ่ือจงูใจหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์
หรือตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้

ตวัอย่างเช่น 
• การให้รางวลัเชิดชเูกียรติ
• การมอบประกาศเกียรติคณุ
• การฝึกอบรม
• การประชาสมัพนัธ์
• การก าหนดนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมสนบัสนนุ

• การสอนงาน
เป็นต้น

Directive Control
การควบคุมแบบส่งเสริม

ประเภทของกิจกรรมการควบคุม (Control Activity) 



การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)

3X3

5X5
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กลยุทธ์การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)

ACCEPT 
การยอมรับ

REDUCE
การลด

AVOID
การหลีกเล่ียง

ยอมรับความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัตงิานภายใต้ระดับความเส่ียงที่องค์กร
สามารถยอมรับได้  เช่น ก าหนดงบประมาณส าหรับรองรับเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการตดิตามเฝ้าระวังเป็นประจ า เป็นต้น

การด าเนินการเพิ่มเตมิ เพื่อลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ก าหนดนโยบายและวธีิการปฏบิัตงิานใหม่, การเพิ่มการ
ควบคุม, การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ, การปรับปรุงกระบวนการปฏบิัตงิาน 
เป็นต้น

การตัดสินใจยกเลิกการด าเนินการ หลีกเล่ียงโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเส่ียง โดยต้องม่ันใจว่า การด าเนินการโดยรวมจะยังสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ก าหนดไว้ เช่น ปรับเปล่ียนบางเป้าหมาย, ปรับเปล่ียน
บางนโยบาย, หยุดบางกิจกรรรม/บางภารกิจ เป็นต้น

การร่วมจัดการโดยแบ่งความเส่ียงบางส่วนกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืน เช่น 
การท าประกันภยั, การร่วมทุนหาพันธมิตร เป็นต้น 

SHARE
การร่วมจัดการ
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ตัวชีว้ัดความเส่ียง KRI (Key Risk Indicator)

ที่มาภาพ : http://www.slideshare.net/DeborahScott8/clipboards/debi-scott

KRI
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ใช้เพื่อติดตามดแูลความเสี่ยง
และเตือนภยั ควรมีลกัษณะเป็นตวัชีว้ดัน า 
(Leading Indicator) ท่ีสามารถเก็บข้อมลู 
รายงานผล และสะท้อนแนวโน้มของการ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์
ความเสี่ยง
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การตดิตามประเมินผล (Monitoring)
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ส่วนงาน หรือเจ้าของ
ความเส่ียง : จดัท า
แผนบริหารจดัการ   ความ
เสี่ยง โดยก าหนด
- กิจกรรมการบริหาร
จดัการความเสี่ยง

- KRI (ตวัชีว้ดัความเสี่ยง)
- ระยะเวลาด าเนินงาน
- ผู้ รับผิดชอบ หรือ ผู้ มี
สว่นร่วมในแผนบริหาร
จดัการความเสี่ยง

ผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการ
ตามแผนบริหารจดัการ
ความเสี่ยง
- ติดตามความก้าวหน้า 
และเก็บข้อมลู KRI ตาม
รอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

รายงานผลการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงตามรอบ
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนด
- รายงานข้อมลูกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการตามแผน 

- รานงานผล KRI

- วิเคราะห์แนวโน้มผลการ
บริหารความเส่ียง

✓ เป็นไปตามแผน
✓ ปรับแผนหรือกจิกรรม 

- ประเมินระดบัความเส่ียง
ภายหลงัการด าเนินการตาม
แผนบริหารจดัการความเส่ียง

KRI เป็นข้อมูลที่ส าคัญใน
การประเมินระดับความ
เส่ียง และการวเิคราะห์
แนวโน้มผลการบริหาร
จัดการความเส่ียง 
- Warning Sign 
- Leading Indicator 
- การน าเอา KPI มาใช้เป็น
ตวัชีว้ดัความเสี่ยง อาจต้อง
เพิ่มความถ่ีในการติดตาม   
ข้อมลู

RM Plan Processing Review & Report


