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มาตรฐานการบรหิารความเสีย่ง IT
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COSO
COSO2013 การควบคมุภายใน

S IT STRATEGIC RISK

O IT OPERATIONAL RISK

F IT FINANCIAL RISK

C IT COMPLIANCE

COSO ERM 2017

Integrating to Strategies And 

Performance

OCEG(A) ISO 
ISO 19011 : Audit Management 

System

ISO 29600 :2016 Compliance 

Management System

ISO 31000 : Risk Management

IT GRC

G : GOVERNANCE

R : RISK MANAGEMENT

C : COMPLIANCE

A : AUDIT

บอรด์ลงมาก ากบั

ฝ่ายจดัการเอง

ให ้ISO เป็นผูป้ระเมิน

ภายนอกรบัรองอกีชัน้หน่ึง



COMPLIANCE VS OPERATIONAL RISK

COMPLIANCE RISK 
 กฎ กติกา ขอ้บงัคบั ความคาดหวงั ที่ยงัไม่ไดอ้อก

กฎเกณฑภ์ายใน
 มาจาก RULE-BASED หา้มผิด หา้มแกไ้ข หา้ม

เปลี่ยนแปลง
 น ากฎ กติกา มาสรา้งกฎภายในเป็นนโยบาย คู่มือ วธิี

ปฏบิตัิ กอ่นที่จะเริ่มใหท้ า
 อาจจะไม่เหมือนกนับางเรื่อง เหมือนกนับางเรื่อง
 ท าหนา้ที่พี่เลี้ยง แนะน า ปรกึษา ตรวจสอบกอ่นเริ่ม

ใชบ้งัคบัจรงิ 
 ตดัสนิใจ ช้ีขาด ประเด็น  GREY AREAS
 จุดสง่มอบต่อ คือ AUDIT 

= PRE-DECISION PROCESS

OPERATIONAL RISK

 กฎ กตกิา ขอ้บงัคบัมีอยู่แลว้ = NOT GREY มี

หนา้ที่เรยีนรู ้และท าตามตลอดเวลา สม า่เสมอ

ตามภาระงาน

 ไม่เขา้ใจ ไม่แน่ใจ STOP หารอืกอ่นท าตอ่ 

บคุลากรตอ้ง

1) SELF-CONTROL

2) SELF-GOVERNANCE

3) USER OF INTERNAL CONTROL 

MANAGEMENT SYSTEM
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ต าแหน่งของ 

OPERATIONAL RISK ในองคก์ร
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เป้าหมายขององคก์ร : ผลประกอบการของกจิการ

HIGH  
PERFORMANCE

1

GOOD  
PERFORMANCE

2
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ความยั่งยืน
องค์กร

HUMAN + 
NON HUMAN



ระบบบรหิารจดัการองคก์ร

ระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ระบบควบคมุ

ภายใน

ระบบบรหิาร

ความเสีย่ง

ระบบ

บรหิารวกิฤติ

SLEEP 
MODE

ALERT 
MODE

CRISIS 
MODE

สถานการณ์ปกติ

ภาระงานประจ าวนั
สถานการณ์เปลีย่น 

ไม่แน่นอน ไม่ชดัเจน

สถานการณ์ภยัพบิตัิจาก

สภาพแวดลอ้ม ภายใน
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กลไกการ

ตรวจสอบ

การใหห้ลกัประกนัของเจา้ของภาระงานทกุต าแหน่ง ทกุบทบาท

POST AUDIT 
MODE

มีอยู่จรงิและ

ใชไ้ดผ้ลจรงิ



ระบบบรหิารจดัการส าหรบันกับรหิาร

SLEEP MODE

การควบคุม

ภายใน J-SOX

มีกฎ กตกิา หลกัเกณฑ ์

เงือ่นไข ขอ้บงัคบั ระบไุวแ้ลว้

ควบคมุตนเองใหเ้พยีงพอ

ก ากบัตนเองใหร้อบคอบ

ALERT MODE

บรหิาร

ความสีย่ง

เฝ้าระวงั ติดตามล่วงหนา้

เกดิจรงิ จดัการทนัท่วงที

เปลี่ยนวกิฤตเิป็นโอกาส

CRISIS MODE

บรหิาร

วกิฤติ
รูเ้กดิเม่ือใด

เตรยีมพรอ้ม ซอ้มรบัมือ

แผนส ารองเผ่ือฉุกเฉิน

หนา้ที่ บทบาทใหม่ ตวัช้ีวดัใหม่ สครปิตใ์หม่
8



รูปแบบความเสีย่ง

9

KNOWN 
FACTORS

UNKNOWN 
FACTORS UNCERTAINTY 

FACTORS
ระบบรหิารปกติ

แนวทาง ระบบรหิารความเสีย่ง

ในช่วงพจิารณาก่อนตดัสนิใจ
CRISIS MANAGEMENT SYSTEM

แผนส ารองฉุกเฉิน การหยดุบรกิาร

รูอ้ยู่แลว้ บ่งบอกได้ ไม่รูช้ดั ตอ้งพยากรณ์

มีทางรู ้ต ัง้รบัใหพ้รอ้ม

แกป้ญัหา

เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง

เกี่ยวขอ้งกบัคนอืน่

ควบคมุภายใน
+



ระบบควบคมุ--บรหิารความเสีย่ง--ตรวจสอบภายใน

 ระบบบรหิารการตดัสนิใจ

 กรอบ หลกัการ เงือ่นไข แบบแผน

ตดัสนิใจ

 ก ากบัการปฏบิตัติามกรอบการ

ตดัสนิใจ
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การ

ตดัสนิใจ

ตรวจสอบการปฏบิตัจิรงิเทียบ

กรอบการตดัสนิใจ

ท าการสอบทานว่า

1) มีการน ามาใชจ้รงิ

2) ใชแ้ลว้ไดผ้ลหรอืไม่

การควบคุม

ภายใน

บรหิารความ

เสีย่ง
ตรวจสอบ

PRE-DECISION พจิารณาก่อนตดัสนิใจ
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บทบาทบคุคล

COSO’s The Three Lines of Defense

ในกระบวนงานหน่ึงๆ จะตอ้งมีครบ 3 lines ในการปฏบิตังิาน 

ทกุหน่วยรบัตรวจควรวางระบบการก ากบัใหค้รบ 3 Lines 

ฝ่ายตรวจสอบเป็นเพยีง external 3rd Line
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THE THREE LINES OF DEFENSE
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คณะกรรมการ

ผูบ้รหิาร

คณะกรรมการย่อย ผูส้อบบญัชี

THE THREE LINES OF DEFENSE

1st LINE 2nd LINE 3rd LINE
ผูด้ าเนินงานเอง

OPERATOR

ผูท้ าหนา้ที่ก ากบั

1st LINE

ผูท้ าหนา้ที่ตรวจสอบ

1st และ 2nd LINE

SUPPLIERs/OUTSOURCE/
INTERNAL



บรรทดัที่ 1

1 ภาระงาน  แบ่งออกเป็น 4 ระดบั

14

เขียว เหลอืง สม้ แดง

กระบวนงาน 1st LINE ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม

กระบวนงาน 2nd LINE ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม

กระบวนงาน 3rd LINE ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม ช่ือกจิกรรม

ท าเอง ท าเองตามกรอบ ท าร่วมกบัฝ่ายอืน่ เกี่ยวขอ้งกบัภายนอก

SELF-
CONTROL

SELF-
CONTROL

RISK 
MANAGEMENT

RISK 
MANAGEMENT

บกพรอ่ง บกพรอ่ง



ขอบเขตของการควบคมุภายใน

คณะกรรมการอ านวยการ

ผูบ้รหิารระดบัสูง

THE THREE LINES OF DEFENSE

บคุลากรภายใน

องคก์ร

บคุลากรของ

OUTSOURCING

บคุลากรของ

SUPPLIERS
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เครื่องมือ กจิกรรมการควบคมุแต่ละสว่น
1st LINE

บคุลากรเจา้ของ
ภาระงาน

2nd LINE
บคุลากรก ากบัเจา้ของ

ภาระงาน

2nd LINE
ระบบงาน IT ก ากบั

บคุลากร

ก ากบัตนเองได ้

อ านาจควบคมุงาน

-CORRECTIVE

-DETECTIVE

-PREVENTIVE

ก ากบัเจา้ของภาระงาน

อ านาจก ากบังาน

-DETECTIVE

-PREVENTIVE

-PREDICTIVE

ฝงั PARAMETERS

ก ากบัเจา้ของภาระงาน

-DETECTIVE

-PREVENTIVE

-PREDICTIVE

16



FIRST LINE OF DEFENSE SECOND LINE OF DEFENSE THIRD LINE OF DEFENSE

สายงานธุรกจิ รบัผิดชอบทัง้ใน

การบรหิารผลด าเนินงาน 

ธุรกรรมเสีย่งตดัสนิใจเสี่ยง เพือ่

แลกผลตอบแทน และรบัผิดชอบ

ความสูญเสยี ก าไร ขาดทนุ

สายงานก ากบั

งานบญัชี การเงนิ

งานบรหิารบคุคล

งานบรหิารอาคารสถานที่ ธุรการ

งานก ากบัการปฏบิตั ิ(กอ่นปฏบิตั)ิ

งานบรหิารความเสีย่ง

ประกนัว่าการด าเนินงาน

ที่ผ่านมามีระบบ ใชก้รอบ

แนวทาง ท าจรงิและไดผ้ล

เพยีงพอ

งานตรวจสอบภายใน

ควบคุมตนเอง + ก ากบัตนเอง

บรหิารภาระงานตนเอง

ควบคุมสภาพแวดลอ้ม

ก ากบัการปฏบิตันิอกภาระงาน

บรหิารความเสีย่งองคก์ร

ตรวจสอบดว้ยการ

สุม่ตรวจภายหลงั
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FIRST LINE OF DEFENSE SECOND LINE OF DEFENSE THIRD LINE OF DEFENSE

 เกี่ยวกบัการก ากบั ควบคมุ

บรหิารภาระงานประจ าวนั

 ตอ้งท าตามกระบวนการ ขัน้ตอน 

ระเบยีบที่วางไวแ้ลว้

 เพิม่เตมิการควบคมุตนเอง 

จดัการความเสีย่งในระดบัภาระ

งานตลอดเวลา สม า่เสมอ

สอดสอ่ง ตรวจตรา ระวงัเพิม่เติม

นอกภาระงาน สว่นที่ไม่ชดัเจน

(Grey Areas) 

วางแนวทาง กรอบแนวคดิ เงือ่นไข

ขัน้ตอนที่ให ้FIRST LINE ปฏบิตัิ

วางเงือ่นไขก ากบั ควบคมุ จดัการ

ความเสีย่งเพิม่เตมิจากภาระงาน

 ทบทวนการด าเนินงาน

ของ FIRST&SECOND 

LINES แบบอสิระ

 ใหค้วามเหน็ว่ามัน่ใจได ้

หรอืไม่

18



BOARD 
MANAGEMENT C OMMITTEE

FIRST LINE OF DEFENSE SECOND LINE OF DEFENSE THIRD LINE OF DEFENSE

บทบาท หนา้ที่ บรหิารสายงาน ผลงาน KPIs มีความรูเ้ฉพาะทางในการพฒันา ตรวจสอบการท างาน

ความรบัผิดชอบ 

เจา้ภาพความเสีย่ง

เจา้ของความเสีย่งรายภาระงาน ตามที่

ไดร้บัมอบหมาย

รบัผิดชอบโครงการ

วางกรอบ พีเ่ลี้ยง ที่ปรกึษา สนบัสนุน 

ตดิตาม ก ากบั 

ก าหนดฐานความเสีย่ง

รูจ้กัระบบ

ตรวจสอบจากพื้นที่จรงิ

กจิกรรมหลกั เจา้ของภาระและด าเนินงาน ออกแบบ ก ากบั สนบัสนุน ประกนัความเพยีงพอ

คน้หา ระบ ุวเิคราะห ์ประเมินความ

เสีย่ง

ออกแบบการจดัการเพิม่เตมิ

ท ัง้การควบคุม ก ากบั ลด

เสนอสภาพแวดลอ้มข้ึนสูผู่บ้รหิาร

ระดบับน

ออกแบบ วางกรอบแนวทาง

วางกจิกรรมให ้1st line ท า

รวบรวม ประมวลผล ท ารายงานภาพรวม

ระดบัองคก์ร

Portfolio views of Risk/Risk Profile 

แผนบรหิารระดบัองคก์ร

วางแผนตรวจสอบรายระบบ

ทดสอบการท างานของระบบ

รายงานผลการตรวจ
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1st Lines of 

Defense

การก าหนดกรอบเป้าหมายความเสีย่งทางธุรกจิ (The Tone of the Organization)

2nd Lines of 

Defense

การก าหนดกรอบระดบัสายธุรกิจและเจา้ของภาระงาน (Business Unit 

Management and Process Owner)

3rd Lines of 

Defense

การก าหนดกรอบการก ากบัอย่างอสิระของฝ่ายบริหารความเสี่ยงและฝ่ายก ากบัการ

ปฏบิตัิตามกฎเกณฑ ์(Independent Risk Management and Compliance 

Functions)

4th Lines of 

Defense

การก าหนดกรอบของฝ่ายตรวจสอบ (Internal Assurance Providers)

5th Lines of 

Defense

การก าหนดการสอดสอ่งของคณะกรรมการและการบรหิารในระดบัผูบ้รหิารระดบัสูง 

(Board Risk Oversight and Executive Management)

แนวคิดของ The Five Lines of Defense
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ความคาดหวงัต่อบคุลากรภาครฐัในปจัจุบนั
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5 มิตขิองภาระงานของบคุลากรภาครฐัที่ตอ้งท าใหค้รบถว้น

มิตขิองภาระงาน ขอบเขตของงาน

FUNCTIONAL-BASED ภาระงานตาม JD + Internal control + Risk management

AGENDA-BASED ภาระงานโครงการตามแผน นอกแผน ตามยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

คณะท างาน

AREA-BASED ภาระงานตามพื้นที่ หรอืตามสภาพแวดลอ้ม

COMPETENCY/INNOVATION-

BASED

ภาระงานฝึกอบรม พฒันาสมรรถนะบคุคล และสมรรถนะ

เชิงเทคโนโลยทีี่เป็นนวตักรรม

COUNTRY POTENTIAL-BASED ภาระงานตามยุทธศาสตรช์าติ Thailand Digital 4.0

HR SCORECARD
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ทฤษฎ ี2 องคก์รย่อยในหน่ึงเดียว
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รูปแบบองคก์รสมยัใหม่ THE TWIN 

HUMAN ORGANIZTION

ใชท้กัษะ สมรรถนะบคุคลขบัเคลื่อนองคก์ร

=

HUMAN RESOURCE

สิ้นเปลอืง หมดสิ้นไป

TO HUMAN CAPITAL

ทนุมนุษย ์ฝงัไวท้ี่องคก์ร

IT ORGANIZTION

ใชร้ะบบ Business Rule ก ากบัคน

ทกุคนตอ้งท าตามกฎ

WHAT TO DO/HOW TO DO

ไม่ยอมรบัความแตกต่าง หากไม่อนุญาต

=

INFORMATION + PROCESS

24



TOP 10 RISK FACTOR FOR OPERATIONAL RISK 

 การปฏบิตังิานจรงิไม่ไดเ้ทยีบเคยีงกบับรรทดัฐาน ยดึวธิีการเดิมๆ จงึไม่เป็นไปตาม workflow

และการเปลีย่นแปลงของระเบยีบ กฎ ประกาศใหม่ๆ หรอืที่เปลีย่นแปลง

 การปฏบิตังิานในระบบเปิด ไม่สามารถป้องกนัการโจมตี/การทจุรติ/การโจรกรรมทางไซเบอร ์

 การปฏบิตังิานที่มอบหมายเฉพาะตวั ไม่สามารถทดแทนกนัไดร้ะหว่างบคุคล

 ประสบการณ์จรงิในการแกป้ญัหา การเรยีนรูเ้ป็นเรื่องเฉพาะตวั ไม่ไดส้ ัง่สมในองคก์ร

 บคุลากร Next Generation/Millennial ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง ท างานบน Functional-based 

อย่างเดียว ขาดความผูกพนักบัองคก์ร

 บคุลากรไม่ไดห้มนุเวยีนงานอย่างเหมาะสม ตามรอบที่ควรจะเป็นตาม Career Path

 ภาระงานที่เกี่ยวขอ้งกบัประเด็นการทจุรติ คอรปัชัน่ ขดัแยง้ผลประโยชน์

 จรรยาบรรณวบิตั ิ(Moral Hazard) 

 ภาระงานที่ท างานเป็น Silo ไม่เช่ือมโยง ไม่บูรณาการขา้มสายงาน  บนเป้าหมายร่วมกนั

 การปฏบิตังิานของบคุคล เป็นปจัจยัเสีย่งของรูปแบบความเสีย่งอืน่ๆ 25



การวเิคราะหแ์ละ

ประเมินความเสีย่งดา้นปฏบิตัิการ

26



COSO ERM 2017



คน้หา ระบุ

ขอ้มูลความเสีย่ง

ผลงานลดลง

ลูกคา้ที่ปฏเิสธ

ประเมินตนเอง

ผลประเมินภายนอก

แนวโนม้ลบ

ส ัง่การ มอบหมาย

ประเมิน เรยีงล าดบั

ความเสีย่ง

โอกาสเกดิ

ผลกระทบ

บรหิารความเสีย่ง

ทรพัยากร

เวลา

งบประมาณ

วธิีการ กจิกรรม

เทคนิค

เป้าหมาย

รุนแรง

จดัการไม่ได ้
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ความแตกต่างในการพิจารณา 
โอกาสเกิด และระดบัความรนุแรงของผลกระทบ

โอกาสเป็นสิง่ที่ไม่แน่นอน

คาดหมายว่าจะเกดิเม่ือใด เกดิอย่างไรไดย้ากมาก

มีความไม่แน่นอนสูงมากในการพจิารณา

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบ

เป็นสิง่ที่สายงาน เจา้ของภาระงานมีความช านาญ รบัรู ้เขา้ใจไดดี้ ข้ึนเป็นแนวทางที่น่าเช่ือถอืกว่าในการ

ประเมิน

การพจิารณามิติ 2 มิติ 

5X1 โอกาสเกดิบ่อย คือ 5 แต่ความรุนแรงต า่หรอื 1

1X5 โอกาสเกดินอ้ยมาก ๆ คอื  1 แต่ระดบัความรุนแรง 5

ควรเลอืกบรหิาร 1X5 มากกว่า 5X1
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สรปุภาพการประเมินหลงัจากการวิเคราะหค์วามเส่ียง
ช่ือหน่วยงานท่ีประเมิน

ความรนุแรง ชื่อเหตกุารณ/์/ประเดน็ความเสีย่ง

5 1X5=19 2X5=20 3X5=21 4X5=24 5X5=25

4 1X4=16 2X4=17 3X4=18 4X4=22 5X4=23

3 1X3=11 2X3=12 3X3=13 4X3=14 5X3=15

2 1X2=3 2X2=4 3X2=8 4X2=9 5X2=10

1 1X1=1 2X1=2 3X1=5 4X1=6 5X1=7

1 2 3 4 5
โอกาสจะเกดิ

เฝ้าระวงัไว ้

ปรบัปรุงทนัที ท าไดเ้อง

มีแผนส ารองเผ่ือฉุกเฉิน เผ่ือไม่ได ้

ตามคาดหมาย

ปรบัลดทนัที ใหต้ า่กว่า 4

ระงบั ทบทวน ขอนโยบายก่อนไปต่อ



ที่มาของความเสีย่งเจา้ของประเมินตนเอง

ภาระงาน

ประจ า

งาน

โครงการ

งานมอบ

พเิศษ

เรยีงกระบวนงาน

วางจุดควบคุม

ทบทวนประจ า

วเิคราะหก์อ่นเริ่ม

วางจุดควบคุม

แกไ้ขระหว่างทาง

จดัโครงสรา้งองคก์ร 

ทรพัยากรใหม่

เฉพาะกจิ 

รวมความเสีย่ง
ที่จงใจฝ่าฝืน

รวมก ากบัคู่คา้ 
คู่สญัญา ลูกคา้

รวมการบรหิาร
ทรพัยากร

31



แนวทางคน้หา ระบคุวามเสีย่ง 3 ทาง

เจา้ของภาระงาน

ประเมินตนเอง

ขอ้มูลป้อนกลบั

จากภายนอก

นโยบายของ

ผูบ้รหิาร

ใชฐ้านความเสีย่ง

ตามลกัษณะงาน

ใชป้ระเด็นความไม่พอใจ

ความเหน็ใหป้รบัปรุง

ใชป้ระเด็นความที่กงัวล

ไม่มัน่ใจ -SWOT 

หารอืในเชิงนโยบาย

32

CUSTOMER CLAIMS

ความเหน็ตรวจสอบ 



พจิารณา เฝ้าระวงัระหว่างปี (ตามกรอบ COSO 2013)

เม่ือสภาพแวดลอ้มเสีย่ง

= เปลี่ยนไป ไม่แน่นอน 

ไม่ชดัเจน 

คน้หา ระบ ุวิเคราะห ์ประเมิน

ความเสีย่งทกุคร ัง้

เพิ่มเครื่องมือ/กจิกรรมควบคมุ

ความเสีย่ง ตามหนา้ที่

เพิ่มกจิกรรมบรหิารความเสีย่ง

ที่เกนิกว่าหนา้ที่

เม่ือโมเดล/โครงการเสีย่ง

= เปลี่ยนไป ไม่แน่นอน 

ไม่ชดัเจน ไม่รบัรูท้ ัง้หมด 

คน้หา ระบ ุวิเคราะห ์ประเมิน

ความเสีย่งกอ่นเริ่มโครงการ

เพิ่มเครื่องมอื/กจิกรรมควบคมุ

ความเสีย่งกอ่นเริ่มโครงการ

เพิ่มแผนส ารองเผ่ือฉุกเฉิน

รองรบัลว่งหนา้

เม่ือมีบคุคลเสีย่ง

= เปลี่ยนไป ไม่แน่นอน 

ไม่ชดัเจน ไม่รบัรูท้ ัง้หมด 

คน้หา ระบ ุวิเคราะห ์ประเมิน

ความเสีย่งเชิงพยากรณ์

เพิ่มเครื่องมือ/กจิกรรมเฝ้า

ระวงั คน้หาความผิดปกติ

กนัตนเองออกมาเป็นพยาน 

สง่ขอ้มูล เบาะแสต่อไป
33



RISK MATRIX
34

ผลที่ไดจ้ากการคน้หา ประเมินความเสี่ยง

ทะเบยีนความเสีย่งขององคก์ร และของหน่วยงาน 
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เกณฑ์การก าหนด ล าดับของความเสี่ยง

โซนสีเขียว โซนสีเหลิอง โซนสสีม้ โซนสแีดง
ล าดบั โอกาสผลกระทบ ล าดบั โอกาสผลกระทบ ล าดบั โอกาสผลกระทบ ล าดบั โอกาสผลกระทบ
1= 1x 1 5= 3x 1 16= 1x 4 22= 4x 4
2= 2x 1 6= 4x 1 17= 2x 4 23= 5x 4
3= 1x 2 7= 5x 1 18= 3x 4 24= 4x 5
4= 2x 2 8= 3x 2 19= 1x 5 25= 5x 5

9= 4x 2 20= 2x 5
10= 5x 2 21= 3x 5
11= 1x 3
12= 2x 3
13= 3x 3
14= 4x 3
15= 5x 3

ทุกงานควรจะมี 1X5
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ระดบัรุนแรงของผลกระทบ

37

Balanced Scorecard 1 2 3 4 5

Stakeholders ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ธรรมาภบิาล สงัคม ชมุชน

มีผลกระทบต่อราคาหุน้ มูลค่าองคก์าร  ช่ือเสยีงภาพลกัษณ์
x x

Financial รายไดล้ดลง รายจา่ยเพิ่ม x x x
Customer ลูกคา้ที่รบับรกิารไดร้บัผลกระทบ x x x
Process กระบวนการภายในไม่เหมาะสม x x x
Learning& Growth การเรยีนรู ้IT เทคโนโลย ีKM x x x



ระดบัรุนแรงของผลกระทบ

38

Balanced Scorecard 1 2 3 4 5

POTENTIAL BASED x x
COMPETENCY-BASED x x x
AREA-BASED x x x
AGENDA-BASED x x
FUNCTION-BASED x x x



การประเมิน(ตนเอง) ดา้นคณุภาพ

การบรหิารจดัการขององคก์ร

RISK-CONTROL MATRIX

39



RISK-CONTROL MATRIX ASSESSMENT 

ระบโุอกาส และ

ระดบัความรุนแรง

ระบคุณุภาพ 

ความสามารถ

จดัการ

คณุภาพการ

จดัการ

ความเสีย่งระดบัต า่

1-15

ความเสีย่งปาน

กลาง 16-21

ความเสีย่ง

ระดบัสูง 22-25

ดี ต า่ (1)

R4

ค่อนขา้งต า่(2) ปานกลาง(3)

R3 4x4

พอใช ้ ค่อนขา้งต า่(4) ปานกลาง(5) ค่อนขา้งสูง(6)

R6 4x5

อ่อน ปานกลาง(7)

R7 R1

ค่อนขา้งสูง(8)

R5

สูง(9)

R8 R2 5x4
40
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สายสนบัสนุน

คุณภาพจดัการ

ระดบัความเสีย่ง

ต า่                        ปานกลาง     สูง               

ด ีจดัการไดส้่วนใหญ่ ต า่ 1 ค่อนขา้งต า่ 2 ปานกลาง 3

พอใช ้

จดัการไดบ้างส่วน

ค่อนขา้งต า่ 4

ขข 34 (3x3)

กก 10 (2x3)  13 (2x3)

กก  3 (2x3)  10 (2x3)

คค 4 (3x3) 17 (3x3)  

ปานกลาง 5

งง 31 (5x3)  19 (3x4)

จจ 16 (3x5)

บบ 35 (3x4) 42 (2x4)

44 (2x5)

ค่อนขา้งสูง 6

กก 25 (5x4)

อ่อน 

จดัการไดส้่วนนอ้ย

ปานกลาง 7 ค่อนขา้งสูง 8

งง 5 (5x3)  14 (1x5)

คค 19 (3x5) 

บบ 25 (2x5) 29 (3x4)

สูง 9

ขข 3    5   19 14 (5x5)

คค 14 (5x5)
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คณุภาพ ความสามารถในการจดัการ
ดี (ตอ้งมีครบถว้น)

D1 สามารถจดัการไดท้กุกรณี ไม่มีผลกระทบต่อการใหบ้รกิาร ต่อผูใ้ชบ้รกิาร

D2 สามารถจดัการใหผ้ลลพัธค์รบถว้นโดยไม่เกดิความลา่ชา้ 

D3 สามารถจดัการได ้แมใ้นกรณีเร่งด่วน มีเหตกุารณ์ผิดปกตเิหนือความคาดหมาย

D4 สามารถจดัการไดโ้ดยไม่พึง่พาตวับคุคล เปลีย่นตวับคุคล ผลงานไม่กระทบ

D5 สามารถเปลีย่นภาพทางลบกลบัเป็นบวก สิง่ที่ถกูตอ้งไดอ้ย่างรวดเรว็

D6 มีการตดัสนิใจอย่างทนัท่วงท ีและไม่เกดิปญัหาคา้งนาน แมว้่าจากปจัจยัภายนอก

D7 สามารถจดัการไดท้ ัง้สภาพแวดลอ้มระดบัองคก์ร และระดบัภาระงาน ครบถว้นเพยีงพอ

D8 สามารถด าเนินงานไดค้รบถว้นตามมาตรฐาน บรรทดัฐาน ตามวชิาชีพไดอ้ย่างมัน่ใจ
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ก าหนดโมเดลการบรหิาร(ตอบโต)้ความเสีย่ง

43



44

ยกระดบั เพิม่คณุภาพการ

บรหิารจดัการ

(ปรบัภายในองคก์ารเอง)

ยกระดบั เพิม่คณุภาพการ

ตอบโตภ้ยัคกุคามภายนอก

(ตอบโตก้บัภายนอก)

กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการปรบัยกคุณภาพการ

บรหิาร

 ทรพัยากร สภาพแวดลอ้ม 

 กระบวนการภายใน

กจิกรรมที่เกี่ยวกบัการตอบโตโ้ดยตรง

 ตน้ตอของปจัจยัเสีย่ง 

 บคุคลภายนอก

โครงสรา้งองคก์ร      ตวับคุคล       ตวัสนิทรพัย์

กฎเกณฑ-์ระเบียบ     การเงนิ        ภยัพบิตัิ

แผนบรหิารจดัการความเสีย่งจากปจัจยัภายใน

แผนเปิด War room จดัการภายนอก



กจิกรรมภายใตแ้ผนบรหิารความเสีย่ง

45

KNOWN FACTORS

ปจัจยัเสีย่งที่รูอ้ยู่แลว้

          แ                       
                                   

UNKNOWN FACTORS

ปจัจยัเสีย่งที่ไม่รู ้ไม่ชดั

      แ              ื                    
                         
                ผื            ช         
                  



KRIs ตวัช้ีวดัความเสีย่งที่เฝ้าระวงั

1.กจิกรรมตามแผนที่ยงัไม่เกดิจรงิ และยงัท าใหม้ีความเสีย่งสูง

2.กจิกรรมที่ควรเลีย่งไม่ใหเ้กดิ

46

ทะเบียนขอ้มูลเสีย่งที่ยงัไม่เป็น ZERO

1.รายการที่ตอ้งการใหเ้ป็น ZERO

2.รายการที่ยงัคงคา้งอยู่หลงัการท ากจิกรรมจดัการความเสีย่ง

การจดัการนกัเรยีนในหอ้ง  = 29   +  1



ระบบรายงาน
การบรหิารความเสีย่ง
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ท าทะเบยีนความเสีย่ง เพือ่ตดิตามเฝ้าระวงั

รหสัความเสีย่ง Rs1 ช่ือเหตกุารณ์ .................................

ทะเบยีนขอ้มูลความเสีย่ง ...............................................

ช่ือหน่วยงานที่รบัผิดชอบ ................................................

ไม่เกดิกรณีที่อยู่ในข่าย 

ยงัไม่ตอ้งท ากจิกรรมเพิม่

เกดิกรณีที่อยู่ในข่าย

แต่แกไ้ขไดท้นัท่วงที

ตามกจิกรรมที่เตรยีมไว ้

แผนใชไ้ดผ้ล ความเสีย่งลดลง

ระดบัรุนแรง<3

เกดิกรณีที่อยู่ในข่าย

ยงัแกไ้ขไม่ไดค้วรมี

เพิม่กจิกรรมใหม่

แผนใชไ้ม่ไดผ้ล ความเสีย่งไม่

ลด ระดบัรุนแรง>3
48
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รายงานความเสีย่งรวมทกุหน่วยงาน
เกนิยอมรบั

ควรมีกจิกรรมเพิม่เติม

เกดิแลว้แต่ยงัยอมรบัได ้

มีกจิกรรมเพิม่เติม

ยงัไม่เกดิจรงิ

เฝ้าระวงัต่อเน่ือง

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………

ช่ือ รหสั ………



การบรหิารความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์

PORTFOLIO VIEWS OF RISK
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RISK OVERSIGHT

RISK MAPPING RISK-CONTROL MATRIX

รุนแรง 1 2 3 4 5

5 19 20 21 24 25

4 16 17 18 22 23

3 11 12 13 14 15

2 3 4 8 9 10

1 1 2 5 6 7

การจดัการ ต า่

1-15

กลาง

16-21

สูง

22-25

ดี 1 2 3

พอใช้ 4 5 6

ออ่น 7 8 9
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WORKSHOP



กฎการท ากระบวนการควบคุมภายในตาม COSO

 คนวเิคราะห ์ระบ ุคน้หาความเสีย่งจะตอ้งทัว่ถงึ ท ัว่ท ัง้องคก์ร โดย

1. มีขอ้มูลความเสีย่งอย่างดี 

2. เขา้ใจผลกระทบอย่างดี

3. สามารถประเมินตนเองไดว้่าความสามารถจดัการความเสีย่งอยู่ระดบัใด

 การคน้หาความเสีย่งตอ้งมีที่มาที่ไป เขา้ถงึสาเหต ุตน้ตอความเสีย่งไดดี้

1. ใช ้7 ปจัจยัเสีย่งที่มกัเป็นสาเหตคุวามเสีย่ง

2. แยกความเสีย่ง สสีม้ ออกจากสแีดง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจปจัจยัภายในและ

ภายนอกแยกกนั
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ภาระงานหลกั เขียว เหลอืง สม้ แดง

ด าเนินการเอง                               มีกตกิา เกณฑก์ ากบั                        ขา้มฝ่าย ภายใน         นอกกลุม่ ลูกคา้  คู่คา้    ซบัพลายเออร ์ 

ภาระงาน ........................................................CARD 1

กระบวนงาน กจิกรรม/ขัน้ตอน กจิกรรม/ขัน้ตอน กจิกรรม/ขัน้ตอน กจิกรรม/ขัน้ตอน



CARD 2 ภาระงาน.....................................................................
ปจัจยัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ง มี ไม่มี กรณีที่มี  สรา้งความเสีย่งอยา่งไร L I Rank กจิกรรม/ขัน้ตอนที่เกี่ยวขอ้ง

นโยบายเปลี่ยน ภายใน/ภายนอก ไมส่ามารถ

เครื่องมือ อปุกรณ์เปลี่ยน หยดุ เสยี ไมม่/ีขาด

ระบบงานที่ใช ้หยดุ ไม่รองรบั

คนที่ท างาน เปลี่ยน ออก ยา้ย โอน

คนภายนอกหน่วยงาน

ระเบียบ กฎเกณฑ ์เงื่อนไขก ากบั

คู่คา้ คู่สญัญา พนัธมิตร ภาคีเครอืข่าย

ลูกคา้  หน่วยงานก ากบั

ไฟฟ้า น ้ าประปา สิ่งอ านวยความสะดวก



ช่ือกลุม่................................................................................................................................................

RISK-CONTROL

MATRIX ASSESSMENT 

คุณภาพการจดัการ ความเสี่ยงระดบัต า่

เขียว เหลอืง 1-15

ความเสี่ยงปานกลาง-สม้

16-21

ความเสี่ยงระดบัสูง –แดง

22-25

ดี ต า่ (1) ค่อนขา้งต า่(2) ปานกลาง(3)

พอใช ้ ค่อนขา้งต า่(4) ปานกลาง(5) ค่อนขา้งสูง(6)

อ่อน ปานกลาง(7) ค่อนขา้งสูง(8) สูง(9)
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บทเรยีนที่ 1 เคยเกดิ1

บทเรยีนที่ 2 เคยเกดิ 2

บทเรยีนที่ 3 เคยเกดิ3

บทเรยีนที่ 4 เฉียด เกอืบเสยี

บทเรยีนที่ 5 มโน ไม่เคยเกดิ



กลุม่ ........................................กจิกรรม …………………………………………………………………………………………………3 การวเิคราะหด์ว้ย 8 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ

โครงสรา้ง อ านาจ งบ ทรพัยากร

2.วตัถปุระสงคก์ารควบคมุความเสี่ยง

3.ผลการคน้หา ระบคุวามเสีย่ง

แนวทางการจดัการควบคุมระดบั

บคุคล

การควบคุมระดบัหน่วยงาน

การควบคุมระดบัสายงาน

4.บทบาทผูบ้รหิารเพิ่มเติม

5.กจิกรรมสื่อสารและสารสนเทศ



ตวัอย่าง



ทะเบยีนขอ้มูลความเสีย่ง

กลุม่ 1 ต า่ กลาง สูง

เคยเกดิ1

สม้

เครื่องจกัรหลกัที่ไม่มีเครื่องทดแทนเสยี 2 วนัติดต่อกนั มีอายุนานไม่มีอะไหล่

ผลติในตลาด ซ่อมใชเ้วลานานเป็นวนั  ท าใหง้านผลติตอ้งหยุดรอ ประเมินทาง

บญัชีเหลอือายุ 5-10 ปี จากการซ่อมบ ารุง overhaul 

ดี 1 2 3

เคยเกดิ2

แดง

ลูกคา้ top 10 ประสบภยัไฟไหม ้ท าใหจ้ านวนการส ัง่ซ้ือ มีปญัหาการเรียกเกบ็เงนิ 

ใหข้ยายระยะเวลา  ไม่สามารถหาลูกคา้รายอืน่มาสรา้งรายไดท้ดแทนสว่นที่ลดลง

(เสมือนลูกคา้ยกเลกิค าส ัง่ซ้ือ) 

พอใช้ 4 5

เคย2 เคย3

เฉียด มโน

6

เคย1

เคยเกดิ3

สม้

การบนัทกึขอ้มูลค าส ัง่ซ้ือของลูกคา้ เพราะ human error ขาดกลไกการสอบทาน

ที่เพยีงพอที่สาขา และสง่ invoice ถงึลูกคา้แลว้ ตอ้งแก ้invoice ใหม่

ออ่น 7 8 9

เฉียด

แดง

มีการแฮกขอ้มูลของบรษิทั  แต่สามารถแกไ้ข เขา้ตรวจสอบสถานะทนัท่วงท ีสอบทานกบัลูกคา้ 

ตอ้งเพิ่มการควบคมุเพื่อป้องกนัการแฮกในคร ัง้ต่อไป

มโน

แดง

ขาดแคลนน ้าจากนิคมอตุสาหกรรมป้อนให ้ตดิต่อกนั 2 วนั และใชน้ ้ าส ารองหมดแลว้



ทะเบยีนขอ้มูลความเสีย่ง

กลุม่ 2 ต า่ กลาง สูง

เคยเกดิ1

แดง

ไฟฟ้าดบัที่ส านกังาน นานติดต่อกนั เกนิ 4 ชม ครึ่งวนั เชา้ เพราะตดิต่อช่วงเชา้ 

ช่วงปลายเดือน ตน้เดือน

ดี 1 2 3

เคย2

เคยเกดิ2

สม้

เซิรฟ์เวอร ์ กระทบจากไฟฟ้าดบันาน แอรด์บัเพราะไม่มีไฟส ารอง ไม่เกิน 1 ชม พอใช้ 4 5

เคย1

เฉียด

6

เคย3

เคยเกดิ3

สม้

พนกังานลาออก โยกยา้ย พนกังานขาย (ต าแหน่งเสีย่ง) ลาออกพรอ้มกนัจ านวน

มาก ไม่สามารถหาคนมาแทนทนั ตอ้งหยดุด าเนินงานผลติ บรหิารส านกังาน

ออ่น 7 8 9

เฉียด

สม้

สง่ขอ้มูลเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์แต่ approved ไม่หมด ไดร้บัแจง้จากตลาดฯ ลา่ชา้ เกอืบไม่ทนัแกไ้ข

มโน

แดง

ซลัพลายเออรร์ายใหญ่ ไฟไหม ้หยดุสง่วตัถดิุบ  ตอ้งเลอืกจากรายย่อยอืน่ แต่ราคาแพงกว่า กระทบตน้ทนุผลติ 9-12 เดือน



ทะเบยีนขอ้มูลความเสีย่ง

กลุม่ 3 ต า่ กลาง สูง

เคยเกดิ1

สม้

เครื่องจกัรเกา่ จ าเป็นในการผลติ อะไหลใ่ชเ้วลา ซ่อมนาน หยดุตดิต่อกนั 3 

เดือน ลูกคา้ไม่เช่ือถอื ไปส ัง่ที่อืน่

ดี 1

เคย3

2

เคย2

3

เคยเกดิ2

สม้ แดง

ระบบคอมพวิเตอร ์BOSS เสยีนานเกนิ 3 ชม ช่วงที่สิ้นเดือน พอใช้ 4 5

เคย1

6

เคยเกดิ3

แดง

ไดร้บัช าระเงนิจากลูกคา้ล่าชา้ เกนิ 15 วนั ไม่แจง้ลว่งหนา้ ไม่มีสญัญาณเตอืน 

มีผลต่อประวตัลิูกคา้ และวงเงนิเครดิต

ออ่น 7 8

เฉียด

9

มโน

เฉียด

แดง

ภยัพบิตันิ ้ าท่วมระดบัปี 2554 สภาพส านกังาน โรงงาน ที่อยู่พนกังาน 

มโน

สม้

พนกังานเกนิ 50% หยุดงานประทว้งนานเกนิ 7 วนั หลงัจากการเจรจาไม่ส าเร็จ



ทะเบยีนขอ้มูลความเสีย่ง

กลุม่ 4 ต า่ กลาง สูง

เคยเกดิ1 อบุตัเิหตไุฟไหมพ้ื้นที่จดัเกบ็ waste film รถโฟลก์ลฟิทไ์ปเหยยีบสายไฟ เกดิ

ไฟฟ้ารดัวงจร ขณะที่ไม่มีคนอยู่ในพื้นที่ 

ดี 1 2

เคย1 มโน

3

เคยเกดิ2 ลูกคา้ที่รบัมอบสนิคา้ไปพบใบมีดในมว้นฟิลม์ ที่พรอ้มสง่มอบ เกดิจากเศษใบมีด

แตกหกัระหว่างใช ้ 

พอใช้ 4

เฉียด

5

เคย2 เคย3

6

เคยเกดิ3 รถขนสง่สนิคา้เกดิอบุตัเิหตรุะหว่างทาง ตอ้งถา่ยสนิคา้ และเกดิสินคา้เสยีหาย ขน

โดย outsource ไดร้บัขอ้มูล ½ ชม. หลงัเกดิเหตุ

ออ่น 7 8 9

เฉียด ฟิลม์มี defect สามารถสง่ได ้แต่ปล่อยการผลติไวน้านอาจเสยี หากไม่แกไ้ข ไม่ได ้set เครื่องใหม่

มโน พนกังานในสว่นของโรงงานระยอง นัดหยดุงาน 3 วนัข้ึนไป 



ทะเบียนขอ้มูลความเสีย่ง

กลุม่ 5 ต า่ กลาง สูง

เคยเกดิ1 ไฟฟ้าดบันาน 4 ชม จากหมอ้แปลงระเบดิ  เกดิช่วงบ่าย ดี 1 2 3

เคย1

เคยเกดิ2 ระบบงานหยดุการท างาน Boss นานติดต่อกนั 3 ชม ช่วงปลายเดือนและตน้

เดือน

พอใช้ 4

เคย3

5

เคย2

เฉียด

6

เคยเกดิ3 พนกังานลาออก ไม่มีบคุลากรทดแทนในดา้นประสบการณ์ มีแผนสรา้งบคุลากร

ทดแทน 

ออ่น 7 8

มโน

9

เฉียด น ้าท่วมปี 2554 ที่เกอืบสรา้งความเสยีหาย โรงงาน ส านกังาน ที่อยู่พนกังาน

มโน ตูส้นิคา้สง่ออก ถูกจบัโยนลงทะเล ท าใหส้นิคา้ไปไม่ถงึ  



กลุม่ 1........................................กจิกรรม 3 การวเิคราะหด์ว้ย 5 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ

โครงสรา้ง อ านาจ งบ ทรพัยากร

การขายพึง่พาลูกคา้รายเดิม มีการเพิม่รายใหม่นอ้ย มีเครื่องจกัรเกา่ประสทิธภิาพต า่ scrap สูง ตน้ทนุสูง ไม่ได ้

เป็น cost leadership 

2.วตัถปุระสงคก์ารควบคมุ การเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ รองรบักรณีรายเดิมลดการซ้ือ  และการพฒันาขีดความสามารถการเป็น cost

leadership

3.ผลการคน้หา ระบคุวามเสีย่ง ไม่สามารถหารายไดม้าทดแทนสว่นที่ลดลง 

แนวทางการจดัการ

ระดบับคุคล

ระยะส ัน้ ท าการส ารวจตลาด end user เพือ่วเิคราะหห์าลูกคา้ใหม่ที่มีความเป็นไปได ้

ระยะยาว การปรบัโครงสรา้งแรงจูงใจเนน้การหาลูกคา้รายใหม่ 

ระดบัหน่วยงาน การท า sale promotion เพือ่สรา้งฐานลูกคา้ใหม่

ระดบัสายงาน การเพิม่การขายสนิคา้กลุม่พรเีม่ืยม เพือ่เปิดตลาดใหม่

4.บทบาทผูบ้รหิาร อนุมตัิโครงสรา้งการใหแ้รงจูงใจใหม่   และ cost saving ทางโรงงาน 

การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ ดว้ยการ scrap : 4 Ms Machine Man Material Management 

5.การสือ่สารและสารสนเทศ ประกาศเป้าหมาย ประกาศผลการ contest 



กลุม่ 2........................................กจิกรรม 3 การวเิคราะหด์ว้ย 5 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ตดัตน้ไมใ้หญ่ตดัปีละ 1 คร ัง้ การก าจดัหนู 45 วนั งู ไม่ไดใ้ชว้เิคราะห์

2.วตัถปุระสงคก์ารควบคุม ป้องกนัตน้เหตไุฟดบัที่ควบคมุได ้และบรหิารใหท้นัที่ไฟฟ้าดบั

3.ผลการคน้หา ระบคุวามเสีย่ง เซิรฟ์เวอรท์ี่ตอ้งหยดุท างานเม่ือไฟฟ้าดบัภายใน 1 ชม

แนวทางการจดัการ

ระดบับคุคล

ประชาสมัพนัธ ์ป้องกนัขยะ ใชข้ยะแบบมีฝาผิด  สตกิเกอรเ์ตอืน สตเิกอรเ์ตอืนหนา้จอใหร้บี 

save ขอ้มูลกรณีไฟดบั

ระดบัหน่วยงาน น าผลการวเิคราะหห์นู  การเตบิโตอนัตรายนตน้ไม ้

Checklist ตรวจสอบอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า ที่ช ารุด เพือ่แกไ้ขทนัท่วงท ี

ระดบัสายงาน

4.บทบาทผูบ้รหิาร งบประมาณการจดัหาอปุกรณ์หนู ถงัขยะแบบปิด  หมอ้แปลงที่แยกในสว่นของหอ้ง server

5.การสือ่สารและสารสนเทศ สตกิเกอร ์ 



กลุม่ .3.......................................กจิกรรม 3 การวิเคราะหด์ว้ย 5 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้ม อปุกรณ์ ซอฟทแ์วร ์ ใชม้านาน HW ใชม้านานเกนิ 10 ปี

2.วตัถปุระสงคก์าร

ควบคมุ

สามารถกูร้ะบบไดภ้ายใน 1 ชม  สามารถใชง้านระบบ Demo และมีระบบ manual รองรบัระหว่างที่แกไ้ข และน า

ขอ้มูลกลบัมาบนัทกึในระบบครบถว้นหลงัเริ่มใชง้าน

3.ผลการคน้หา ระบุ

ความเสีย่ง

ระบบงาน boss ล่มนานตดิต่อกนัเกนิ 1 ชม

ความน่าเช่ือถอืเอกสาร ความผิดพลาด เปิดโอกาสการทจุรติ 

แนวทางการจดัการ

ระดบับคุคล

System Admin เพิม่การเรยีนรูก้ารแกไ้ขระบบงานใหได ้1 ชม 

ออกคู่มือแนวทางการปฏบิตัิให ้User และมีแผนฉุกเฉินรองรบั

User มีการเตรยีม manual ในการท างาน และเพิม่กจิกรรมการประมวลผลป้องกนัความผิดพลาด  และน าสง่รายงาน

การท างานบน Manual และน าขอ้มูลบนัทกึกลบัเขา้ระบบใหค้รบถว้น

ระดบัหน่วยงาน เพิม่กจิกรรมการตรวจสอบขอ้มูล และกจิกรรมการป้อนขอ้มูลกลบัเขา้ระบบใหค้รบ

ระดบัสายงาน อนุมตัใิหใ้ชโ้ปรแกรมชัว่คราว เป็นรายคร ัง้เม่ือระบบใชง้านไม่ได ้

4.บทบาทผูบ้รหิาร อนุมตัิแผนฉุกเฉิน   เตรยีมงบประมาณลงทนุในระบบงาน SW HW ในอนาคต

5.การสือ่สารและ

สารสนเทศ

เพิม่กจิกรรมการสือ่สารเพือ่แจง้ใหเ้กี่ยวขอ้งรบัทราบภายใน 15 นาที MIS จดัอบรมแผนฉุกเฉิน



กลุม่ 4........................................กจิกรรม 3 การวเิคราะหด์ว้ย 5 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ใบมีดสามารถหกังา่ย คนที่ใชใ้บมีดไม่เหน็ตอนที่หกั

2.วตัถปุระสงคก์ารควบคุม ไม่ใหใ้บมีดหกัระหว่างใชง้าน และไม่ปนเป้ือน 

3.ผลการคน้หา ระบคุวามเสีย่ง ความสามารถในการคน้หาใบมีดกอ่นที่จะสง่มอบใหลู้กคา้

แนวทางการจดัการ

ระดบับคุคล

แนะน าวธิกีารใชง้านใบมีดแบบไม่หกั 

เพิม่เอกสารควบคมุการคนืใบมีดใหค้รบ กจิกรรมการประเมินสภาพใบมีดก่อนเบิก

ระดบัหน่วยงาน เพิม่ WI ในภาระงาน

ระดบัสายงาน

4.บทบาทผูบ้รหิาร อนุมตัหิลกัการและงบประมาณ

5.การสือ่สารและสารสนเทศ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ 



กลุม่ 5........................................กจิกรรม 3 การวเิคราะหด์ว้ย 5 องคป์ระกอบ

กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ตวัช้ีวดั

1.สภาพแวดลอ้มการควบคุม พนักงานที่ทดแทนไม่พรอ้ม ไม่ยนิดี ไม่ตอ้งการทดแทน อายงุานบคุลากรใกลเ้คยีงกนั ทยอย

เกษียณ ทดแทนกนัไม่ได ้ ไม่ไดเ้ตรยีมแผนสดัสว่นพนักงานเกษียณกบัที่เหลอื

2.วตัถปุระสงคก์ารควบคุม สรา้งบคุลากรทดแทน  และถา่ยนโอนความรู ้ทกัษะ เทนนิคจากคนเกษียณมาที่องคก์ร

3.ผลการคน้หา ระบคุวามเสีย่ง ไม่สามารถหาพนักงานทดแทนกอ่นพนักงานลาออก เกษียณ

แนวทางการจดัการระดบับคุคล คดัเลอืกคนที่มีคุณสมบตั ิความพรอ้มที่ทดแทนต าแหน่งเสีย่ง และต าแหน่งใกลเ้กษียณ -5 ปี

ระดบัหน่วยงาน หมนุเวยีนการท างาน เพือ่ใหเ้รยีนรู ้2-3 ปี

ระดบัสายงาน เพิม่การพฒันาความรูเ้ชิงเทคนิค ทัง้ภายในภายนอก เฉพาะสว่นที่ขาด

ออกแบบฟอรม์การตดิตาม สมัภาษณ์ สงัเกต ประเมินผล

4.บทบาทผูบ้รหิาร งบประมาณสนับสนุนการจดัอบรม การถา่ยทอดความรูจ้ากคนสูอ่งคก์ร

5.การสือ่สารและสารสนเทศ ออกนโยบาย ประกาศช่ือทายาท  รายช่ือองคค์วามรู ้
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ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมการอบรมตอบแบบประเมินผลการอบรม
ตาม QR Code นี ้เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาโครงการตอ่ไป 

กลุม่ตรวจสอบภายใน สบน.


