
 

  
   

ค 

 

 

 

 

แผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

  

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อวันที ่7 ตุลาคม 2564 
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ค าน า 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน และเพื่อให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยตรวจสอบ

ภายใน และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามหลักเกณ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล

จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่

ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายในและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

นั้น 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ

ประเมินผลการควบคุมภายในใหเ้กิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อผู้บริหารและผูท้ี่

เกี่ยวข้องทราบ นัน้ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน จงึได้มกีารจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถหาวธิีการจัดการ

กับความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรอืลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ระดับที่ยอมรับได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ด าเนนิงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

หนว่ยตรวจสอบภายใน ได้ปรับประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 

ตามหลักการของคณะกรรมการรว่มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแตล่ะความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจตดิตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความ

เสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการประเมินมีความ

เสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด 7 

ความเสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ 

เป็นไปตามแผนประจ าปีงบประมาณ 2565  

การควบคุมภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
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ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่ควบคุมภายใน  

ดังนี้  

หนว่ยตรวจสอบภายใน ได้จัดท าการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 

10 กระบวนการและมีงานภายใต้กระบวนการ จ านวน 15 งาน โดยได้ก าหนด วัตถุประสงค์ กิจกรรม

ควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จและผูร้ับผิดชอบของแต่ละงานซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมการควบคุมที่มอียู่

ของแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 

จ านวน

กิจกรรม

ควบคุม 

1. กระบวนการพัสดุ 1.1 งานจัดหาพัสด-ุจัดซือ้จัดจา้ง

(โดยวิธีตกลงราคา เงนินอก

งบประมาณ) 

เพื่อให้การจัดหาพัสด-ุการจัดซือ้

จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตรง

ความตอ้งการ 

 

4 

 1.2งานควบคุมพัสด ุ

เพื่อควบคุมและเก็บรักษาพัสดุให้

พร้อมใช้งาน 

 

8 

 1.3งานจ าหน่ายพัสุด เพื่อจ าหนา่ยพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ 

 

11 

 

2. กระบวนงาน

การเงิน 

2.1 งานเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม

ระเบียบการเบิกจ่าย 

-ระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ระเบียบเงินรายได้มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

6 

3. กระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ 

 

3.1 งานจัดท าขา่ว เพื่อให้ขา่วสารท่ีเผยแพร่มีความ

ถูกต้องและรวดเร็ว 

6 
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กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 

จ านวน

กิจกรรม

ควบคุม 

4. งานธุรการและสาร

บรรณ 

 

4.1 งานออกเลขรับ-ส่งเอกสารใน

ระบบe-office,งานร่าง/พมิพ/์หนังสือ

ราชการ/ค าสั่ง และงานจัดเก็บ

เอกสาร 

เพื่อให้การออกเลขรับ-ส่งเอกสาร 

การร่าง/พมิพ ์ถูกต้อง รวดเร็ว 

และครบถ้วนรวมท้ังการจัดเก็บ

เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงาน

สารบรรณ วัตถุประสงค์ดา้น การ

ด าเนนิงาน (o)  

6 

   

5. กระบวนการจัด

ประชุม 

5.1 งานจัดประชุม(คณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน) 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยเร่ือง

การจัดประชุม 

 

4 

6. กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

6.1 งานสรรหาบุคลากร เพื่อให้การสรรหาบุคลากรเป็นไป

ตามระเบียบท่ีก าหนด โปร่งใส่ 

ตรวจสอบได้  

 

5 

6.2 งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาท่ี

ตรงตามสมรรถนะที่ก าหนด

ต าแหนง่งานท่ีเหมาะสม 

 

 

5 

6.3งานประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการ 

เพื่อให้การประเมินการปฏบัิตงิาน

เป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 

4 

7.กระบวนการจัดท า

ค าของบประมาณ 

7.1งานจัดท าค าขอตัง้งบประมาณ เพื่อให้มงีบประมาณใชใ้นการ

บริหารจัดการหนว่ยงานท่ี

เหมาะสม 

 

4 

8.กระบวนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปี 

8.1งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางองค์กรท่ี

ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ

ปฏบัิตไิด้ 

7 

หน้า ง 
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กระบวนการ งาน วัตถุประสงค์ 

จ านวน

กิจกรรม

ควบคุม 

9. กระบวนการ

ตดิตามและการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

9.1งานรายงานผลการใชจ้า่ย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน 

เพื่อให้การรายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณและผลการด าเนนิงาน

ถูกต้อง 

 

4 

10. กระบวนงาน

ตรวจสอบภายใน 

10.1งานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน

การปฏบัิตงิานตรวจสอบภายในได้

ครบทุกประเภทตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในท่ีกรมบัญชกีลางก าหนด 

 

4 

10.2งานบริการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ

ปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน และ

ให้ค าปรึกษาแนะน า  ได้อยา่งเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 

 

5 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ระ เบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น  ( ฉบั บที่  5 )  พ .ศ .2545  มาตรา  3 / 1  บัญญัติ ว่ า  

“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแหง่รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ

อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหน่ึงที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้

ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ทั้งนีต้ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
 

ตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการควบคุมภายใน

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านรายงาน และ

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับ 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2.1 โครงสร้างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 

1. มหีน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  สร้างคุณค่าเพิ่ม

ให้กับองค์กร 

        2. ใหค้ าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 

        3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มปีระสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง 

1.2.5 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

ทั้งด้านการเงนิการบัญชี  และการปฏิบัติงาน 

        2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ, กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กระทรวงศึกษาธิการ, 

กรมบัญชกีลาง และส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน 

        3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจ าปี 

        4. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

1.2.6 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

        2. คุณธรรม  (Moral) 

        3. เครอืข่าย (Partnership) 

        4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

        5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์" 

1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นองค์กรสรา้งความเชื่อม่ัน  และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วย

คุณภาพ 

1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

รู้เขา รูเ้รา 

1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ปรึกษา แนะน า  ให้ความเชื่อมั่น 

1.2.10 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

   มีจุดยืนที่มัน่คง 
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1.2.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติให้เป็นมอือาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.3 ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน ด้านการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน 

หนว่ยตรวจสอบภายในมกีารบริหารความเสี่ยงส่งผลให้ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไป

ตามแผนการตรวจสอบที่ตัง้ไว้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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บทที่ 2  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2.1 นโยบายบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

        เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงาน

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลตอ่การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หน่วยตรวจสอบภายในจึง

ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วย

ตรวจสอบภายในโดยครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของหนว่ยตรวจสอบภายในทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและ

มีสว่นร่วมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่

ต้องปฏิบัติตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ

รองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจะด าเนินการอย่าง

เหมาะสม สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปา้หมาย เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 

1 . 1  เพื่อ ให้บุคลากรของ 

หน่วยงานจัดการกับความ

เสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ ระดับที่

ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ ย งที่ ได้ รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ ย ง เทียบกับประ เด็ น

ค ว า ม เ สี่ ย ง ทั้ ง ห ม ด ที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากความเสี่ยงที่

ได้ รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทียบกับ

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึน้ต่อปี 

2. แผนการควบคุมภายใน 

2.1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น จ ะ

บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม

วัตถุประสงคท์ี่วางไว้ 

2.1 รอ้ยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุม

ที่ก าหนด 

รอ้ยละ 100 พิจารณาจากจ านวนของงาน

ที่ด าเนินการควบคุมภายใน

ต า ม ง า น ม า ต ร ฐ า น ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. หนว่ยงานแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ก.ย. 64 

2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ 

ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

27 ก.ย. 64 

3. หนว่ยงานจัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม 

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดส่งให้กองนโยบายและ

แผนเพื่อตรวจสอบ 

27 ก.ย. 64 

4. หนว่ยงานเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด

ของหน่วยงาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

18 - 29 ต.ค.64 

5. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ต.ค.64-ก.ย.65 

6. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- รอบ 6 เดือน 

- รอบ 12 เดือน 

 

 

15 ม.ีค.65 

15 ก.ย. 65 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับประยุกต์ ใ ช้ขั้นตอนปฏิบัติ งานการบริหารความเสี่ยง  

ตามหลักการของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission) จ านวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมนิความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใชใ้นการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนท่ี 1 การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น า

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดย

ควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่

โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการ

วิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ

ท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกจิสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบรกิาร เครอืข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด

หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การ

บรหิารหลักสูตร การบรหิารงานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

และเปา้หมายที่ก าหนด 
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3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกดิจากความไม่พรอ้มหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ 

การควบคุมค่าใช้จา่ย ระบบสารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่

ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท า

นิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่อง 

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมี

ส่วนร่วม 

4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปรง่ใส 

4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผดิชอบ 

4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   

5. ความเสี่ยงความเสีย่งการทุจรติ หมายถงึ ความเสี่ยงของการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการ

ขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม หรือการรับสินบน แบง่ออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  (เฉพาะหนวยงานท่ีมี 

ภารกิจใหบรกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

5.2 ความเสีย่งการทุจรติในความโปรง่ใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหนา้ที่ 

5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนท่ี  2 การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและด าเนินการวเิคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 

ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ

ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อม

ในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและ

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือจ านวนเงินมาใช้ในการ

วิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ใน

เชิงคุณภาพหรอืก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
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ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑท์ี่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการ

เกิดและความรุนแรงของเหตุการณต์่างๆ ที่จะเกดิผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง    ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้   5  ระดับ  ได้แก่  สูงมาก  สูง  ปานกลาง 

น้อย และน้อยมาก ดังตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกดิเหตุการณค์วามเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลคา่ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถงึระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ

ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง

ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณต์่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้น

มากน้อยเพยีงใด ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับ

ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพยีงใดตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนด 

2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่ากอ่ให้เกดิระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่

ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกดิจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกดิความ

เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จาก

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการ

บรหิารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 

5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    
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ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ

พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 

และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = 

โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น  

5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑใ์นการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนท่ี 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงต้องคุม้ค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ

ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คอื การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้

การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่

จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุง

ระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรอืลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่

มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง

จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเสี่ยงสงูมาก 

4 8 12 16     ความเสี่ยงสงู 

3 6 9 12     ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเสี่ยงน้อย 

1 2 3 4     ความเสี่ยงน้อยมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 
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หยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเสีย่งนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน การลด

ขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกจิกรรมลง เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถ

โอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการ

จ้างบรษิัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนด

กจิกรรมหรอืมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกจิกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ

อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละ

กจิกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้  โดยกิจกรรมที่ก าหนด

ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรอืเป็นกจิกรรมที่ก าหนดเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนท่ี  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง  

การสื่อสารถือได้วา่เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการ

บรหิารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถงึ และรับทราบข้อมูลด้าน

การบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่าน

ช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวยีน การประชุมชีแ้จงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ขั้นตอนท่ี  5 การตรวจติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละ

หน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทที่ 3  

แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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บทที่ 4  

แผนการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. งานบรหิารงานท่ัวไป 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การด าเนนิงานธุรการ

และสารบรรณถูกต้องตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1.ศกึษาข้อมูลต้นเร่ืองทุกครัง้ก่อนจะด าเนนิการ

ร่างหนังสอื เชน่ หนังสอืเร่ืองเดิมหรือเร่ืองใหม,่ 

รายละเอยีดท่ีต้องการ เป็นต้น  

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

2. สืบค้น ใช้ประโยชน ์และจัดเก็บขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต ์เชน่ การใชส้รรพนามและ

ค าขึ้นตน้/ค าลงทา้ย เป็นต้น 

3. สอบทานร่างหนังสอื ด้วยตนเอง 

4. ประสานความถูกตอ้งของหนงัสอืกับฝ่าย

ตรวจสอบและตดิตามประเมินผล  

5. สอบทานการร่างหนังสอื โดยหัวหนา้หน่วยงาน 

2. เพื่อให้การปฏบัิตงิานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (e-

office) เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ปลอดภัย และทันเวลา สามารถ

ขับเคลื่อนการปฏบัิติงานหนว่ย

ตรวจสอบภายใน 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

1. พิจารณาและก าหนดสิทธ์ิบุคลากรในการเข้าถึง

การปฏบัิตงิานธุรการ ระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ์(e-office) 

 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

2. เข้าใชง้านระบบด้วยรหัสประจ าตัว ด้ว 

ตนเองทุกครัง้ 

 

3. ตรวจสอบเส้นทางการส่งหนังสอื เพื่อ 

ป้องกันการสง่หนังสือไปไมถ่ึงผูรั้บ 

 

4. เข้าอบรมการใชง้านระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ์(e-office)  

 

5. คู่มอืการใชงานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

(e-office) 

 

7. เข้าร่วมกลุ่ม SSRU e-Office บน  

Application facebook 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบุคลากร 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ขอ้มูลดา้นบุคลากร คือ 

ประวัตบุิคลากร, การ

พัฒนาการตนเอง และการ

ประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

ในระบบ ERP มคีวามครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O 

1. พิจารณาและก าหนดสทิธ์ิบุคลากรในการเข้าถึง

การปฏบัิตริะบบ ERP 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจ าตัว ดว้ยตนเอง

ทุกครัง้ 

3. มแีผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

4. สอบทานและแก้ไขประวัตขิองบุคคลกร (เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล) 

5. รับและบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองของ

บุคลากรลงในระบบ ERP 

6. รายงานสรุปการพัฒนาตนเองให้กับกอง

บริหารงานบุคคล 

7. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการประเมินบุคลากร

ลงในระบบ ERP   

8. แจ้งให้บุคลากร ตรวจสอบและยนืยันตนเองใน

ระบบ ERP  

9. รายงานผลการประเมินผลการปฏบัิตริาชการ 

3. งานการเงิน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ

ในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

หนว่ยงาน 

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

1. การรายงานทางการเงิน (F) 

2. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

 

 

 

1. พิจารณาและก าหนดสทิธ์ิบุคลากรในการเข้าถึง

การปฏบัิตริะบบ ERP 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 2. เข้าใชง้านระบบด้วยรหัสประจ าตัว ดว้ยตนเอง

ทุกครัง้ 

3. มีแผนปฏบัิตกิารและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจ าป ี

4. ระบบ ERP อนุญาตให้เบิกจ่ายงบประมาณที่

ได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยเท่านัน้ เพื่อป้องกัน

การใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ 

5. กระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณถูก

ก าหนดไวเ้ป็นขัน้ตอนบนระบบ ERP ซึ่งเป็นไปตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณจะตอ้งผ่านการ

พจิารณาและตรวจสอบจากหัวหนา้หน่วยงาน 

7. การอนุมัตกิารเบิกจ่ายงบประมาณจากหัวหนา้
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนราชการ 

4. งานพัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไป

ตามระเบียบเพยีงพอ ถูกต้อง

และครบถ้วน พรอ้มท้ังมีขอ้มูล

ท่ีสามารถเรียกใชไ้ด้ทันที 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ส ารวจความตอ้งการพัสด ุและตั้งงบประมาณ

ในการจัดซื้อ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 2. ปฏิบัตติามวธีิการและขั้นตอนตามระเบียบท่ี

ก าหนด 

3. ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกคร้ังในการจัดซื้อจัด

จ้าง 

4. ตรวจสอบพัสดุ ให้ถูกตอ้งกอ่นแจ้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

5. ลงบัญชทีะเบียนทรัพย์สนิในระบบ ERP และ

ทะเบียนคุมพัสด ุ

6. เขียนหมายเลขก ากับครุภัณฑ์ทันทีท่ีได้รับ  

7. ส ารวจหมายเลขครุภัณฑท่ี์ลบเลอืน  

8. จัดท าบันทึกการใช้วัสดุทุกคร้ัง 

9. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

และรายงานตอ่หัวหนา้ส่วนราชการ 

5. งานประชาสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้สามารถเขา้ถึงข้อมูล/

กิจกรรม/โครงการของ

หนว่ยงานได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และถูกต้อง 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1. จัดท า Website และ facebook fan page 

หนว่ยงาน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 2. ประชาสัมพันธ์ทางระบบสารบรรณ

อเิล็กทรอนิกส ์(e-office) ทาง Website และ ทาง 

facebook fan page หนว่ยงาน 

3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครอืขา่ยประ

สัมพันธ์ของมหาวทิยาลัย 

4. เข้าร่วมกลุ่ม PR@SSRU บน Application Line 

5. ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความถูกต้องของขอ้มูล ก่อน

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

6. งานตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบ

มคีวามถูกตอ้ง รัดกุม ชัดเจน 

และเข้าใจง่าย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. ตรวจทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ  ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

2. ศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบเพิ่มเตมิ  

3. หารอืกับนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับร่าง

รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน 

7. งานแผนและงบประมาณ 

งานแผน 

เพื่อให้การจัดท าและปฏบัิตติาม

แผนประจ าปบีรรลุตาม

วัตถุประสงค์ (แผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี แผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป,ี แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน, แผนพัฒนาบุคลากร, 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล, 

แผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน, แผนการ

จัดการความรู้, แผนปฏบัิตกิาร

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ, 

แผนปฏิบัตกิารป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ, 

แผนปฏิบัตกิารดา้นการพัฒนา

เอกลักษณ์ และแผนปฏบัิตกิาร

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดลอ้ม) 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

 

1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมเครอืข่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และเข้าร่วม

ประชุมอยา่งสม่ าเสมอ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

2. มคี าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนต่างๆ 

3. จัดท าและปฏบัิตติามแผนตา่งๆ 

4. เสนอแผนตา่งๆ ตอ่อธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

5. สื่อสารแผนตา่งๆ ใหก้ับบุคลากรภายใน

หนว่ยงานได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏบัิติ 

6. มกีารรายงานผลการปฏบัิตงิานตามแผนตา่งๆ 

ให้กับหนว่ยงานเจ้าภาพ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งานงบประมาณ  

เพื่อให้การบริหารแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ

เป้าหมายของหน่วยงาน 

 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

ด้าน 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ ท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยและหนว่ยงาน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
ฝ่ายบริหารงาน

ท่ัวไป 

 2. จัดท าค ารับรองการปฏบัิตริาชการระหว่าง

หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายในกับอธิการบดี 

3. กระจายตัวช้ีวัดหน่วยงานลงสู่ตัวบุคคล 

4. รายงานผลการปฏบัิตริาชการประจ าเดือนและ

จัดท ารายงานผลปฏิบัตริาชการรอบ  6 เดอืน 

และ 12 เดอืน 
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1.งานด้านการตรวจสอบภายใน 

งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 

งานสอบทานการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายใน

และการประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้มั่นใจว่าหนว่ยรับตรวจ

มกีารก าหนดหรือออกแบบ

ระบบการควบคุมภายใน มี

ความเพยีงพอและมี

ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง วา่ด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบัิตกิารควบคุมภายใน

ส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ พ.ศ. 

2561 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1. เปรียบเทียบข้อมูลการเข้าสอบทานในปีก่อน กับ

ข้อมูลหน่วยงานท่ีมีแผนเข้าตรวจสอบประจ าป ีเพื่อ

พจิารณาหน่วยงานท่ีจะเขา้สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 

 

2. จัดประชุมนักตรวจสอบภายใน เพ่ือมอบหมายงาน  

3. ศกึษาและเตรียมขอ้มูล เพ่ือก าหนดค าถามและ

ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ  ก่อนเข้าสอบทาน  

4. ประสานหนว่ยรับตรวจก่อนเข้าสอบทาน  

5. นักตรวจสอบภายในทุกคน สรุปผลการสอบทานลง

ในกระดาษท าการ  

พร้อมเสนอหัวหน้าหนว่ยงานเพื่อรับทราบถึงผลการ

สอบทาน 

6. ผู้รับผิดชอบหลักน าข้อมูลท่ีได้จากการสอบทาน

ท้ังหมดมาสรุปเพื่อจัดท า 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 พรอ้มท้ัง

เสนอให้หัวหน้าหนว่ยงานและผูบ้ริหารสูงสุดพิจารณา 

งานบรหิารความเสี่ยงของ

หน่วยตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์  

เพื่อป้องกันและลดความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ระหว่างการปฏบัิตงิานของ

หนว่ยงาน ให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

หนว่ยงาน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 

 2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหนว่ยงาน โดยการ

วเิคราะห์ดังนี้ 

   - การระบุความเสี่ยง 

   - ประเมินความเสี่ยง 

   - แนวทางการตอบสนอง 

   - แนวทางที่ใชจ้ัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

   - ตดิตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

3. ด าเนนิการบริหารจัดการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงท่ีต้ังไว้ 

4. รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตร

มาส รายงานให้หัวหนา้หน่วยงานรับทราบ 
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

5.รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส่งให้

หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ 

ทราบผลทุกไตรมาส 

2. งานวิเคราะหป์ัจจัยความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การวางแผนการ

ตรวจสอบภายในประจ าปแีละ

แผนการตรวจสอบภายใน

ระยะยาวครอบคลุมครบทุก

ภารกิจ เป็นไปตามมาตรฐานมี

หลักเกณฑ์  มปีระสิทธิภาพ  

และมีความเหมาะสมภายใต้

ข้อจ ากัดที่มอียู่   

 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. จัดท าขอ้มูลบัญชปัีจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยงตามเกณฑ์กรมบัญชกีลาง, กลุ่มตรวจสอบ

ภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธกิาร 

(ครอบคลุม 5 ด้าน SOKFC) 

   - ศกึษา วิเคราะห์ขอ้มูล ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และ

เกณฑ์ความเสี่ยง 

   - การเลอืกปัจจัยเสี่ยงโดยค านงึถึงขอ้มูลปัจจัยเสี่ยง

ท่ีมีอยู่ 

   - วเิคราะห์ความเสี่ยง เพื่อพจิารณาโอกาสและ

ผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ 

ต.ค. 64 นักตรวจสอบ

ภายใน 

 

2. รวบรวม จัดท า บันทึกข้อมูลความเสี่ยง 

3.  สรุปผลปัจจัยเสี่ยงท่ีมีอยู ่และจัดล าดับความเสี่ยง 

4.  จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป/ีแผนระยะ

ยาว 5 ปี 

จัดท าแผนการตรวจสอบตามล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยง 

5. เสนอให้หัวหน้าหนว่ยงานและผู้บริหารสูงสุด

พจิารณา 

3. งานการตรวจสอบ 6 ดา้น 

วัตถุประสงค ์

ปฏบัิตงิานตรวจสอบตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

วา่ด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏบัิตกิารควบคุม

ภายในส าหรับหนว่ยงาน

ภาครัฐ พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1. จัดประชุมเปิด-ปิดหน่วยรับตรวจ ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 

 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

3. จัดท ากระดาษท าการ 

4. จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

5. จัดประชุมปิดตรวจ 

6. ตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ

มหาวทิยาลัย(เฉพาะการตรวจสอบด้านการ

ด าเนนิงาน) 

7. จัดท ารายงานเสนออธิการบด ี
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานตดิตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง

ผลของการรายงานการ

ตรวจสอบวา่สามารถน าไป

ปฏบัิตไิด้หรือไม่ 

 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการด าเนนิงาน (O) 

1. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามขอ้เสนอแนะ

กรณดี าเนนิงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 

2. จัดท าบันทึกตดิตามผลการตรวจสอบตาม

ข้อเสนอแนะกรณไีมด่ าเนนิการตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

3. จัดท าปฏธิินการด าเนนิงานและรายงานสรุปผลการ

ปฏบัิตงิานตามไตรมาส 

5. งานบริการใหค้ าปรึกษา 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า

และปรับปรุงกระบวนการ

ปฏบัิตงิานของหนว่ยรับตรวจ 

 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 

2. ด้านการปฏบัิตติาม

กฏหมาย/ระเบียบ (C) 

1. จัดท าแนวทางและนโยบายการให้ค าปรึกษา ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 2. ให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้น 

3.  คัดเลอืกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 

4. จัดท ารายงานการใหค้ าปรึกษา 

5. ตดิตามผลการให้ค าปรึกษา 

6. งานประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามเกณฑ์กรมบัญชกีลาง 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้าร

ปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าดว้ย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบัิตกิารควบคุมภายใน

ส าหรับหนว่ยงานภาครัญ 

พ.ศ. 2561  

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้นการปฏบัิตติาม

กฏหมาย/ระเบียบ (C) 

 

 

1. จัดประชุมเพื่อมอบหมายตัวช้ีวัด ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 2. เตรียมเอกสารตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

3. จัดท าแบบประเมินผลการปฏบัิตงิาน 

4. รายงานผลการประเมินเสนออธิการบดี 

5. รายงานผลการประเมินให้กับกรมบัญชกีลาง  
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งาน/วัตถุประสงค ์ กจิกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานจัดท าแบบประเมินตนเองของสว่นราชการ (กรมบญัชีกลาง) 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหก้าร

ปฏบัิตงิานตรวจสอบอย่างมี

มาตรฐาน 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

ด้านการปฏบัิตติามกฏหมาย/

ระเบียบ (C) 

1. จัดท าแบบประเมินตนเองรายบุคคล ต.ค. 64 - ก.ย. 

65 
นักตรวจสอบ

ภายใน 2. จัดท าแบบประเมินตนเองในภาพรวมของหนว่ยงาน 

3. เสนอรายงานให้อธิการบด ี

4. เสนอผลการประเมินตนเองให้กับกรมบัญชกีลาง 

 

            

  

(นางปราณพีร บุญประภาศรี) 

หัวหนา้หนว่ยตรวจสอบภายใน 

วันที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 
แบบฟอร์มการระบคุวามเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง (FM-RM 01) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
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