
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565 
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ค ำน ำ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยตรวจสอบภายใน และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามหลักเกณ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2562 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมี
นโยบายให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วย
ตรวจสอบภายในและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม นั้น 

 



ข 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรายงานต่อ
ผู้บริหารและผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ นั้น 
 จากเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติกระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561จึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามเปา้ประสงค์
ที่วางไว้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวงัความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น  และ
เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงดา้นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานจะบรรลผุลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรบัประยุกต์ใชข้ั้นตอนปฏิบัตงิานการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ
คณะกรรมการร่วมของสถาบันวชิาชพี 5 แห่ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Commission) จ านวน 5 ข้ันตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนนิการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแตล่ะความเสี่ยง 
ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 
จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน

ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยงการทุจริต โดยผล
การประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 1 ความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่ได้ระบุทั้งหมด8 ความ
เสี่ยง จ าแนกตามประเภททั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านกลยุทธ์ จ านวน 1 ความเสี่ยง ได้แก่ ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน จ านวน3 ความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจ าปี

งบประมาณ 2566,โรคระบาด   โรคอุบัติใหม่ (Emerging infection Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีการ
ประกาศจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เช่น โควิด -19 ฝีดาษสิง เป็นต้น,การชุมนุมหรือการประท้วง 

3.   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) จ านวน 2 ความ
เสี่ยง ได้แก่ ไฟฟ้าดับ, การเกิดเหตุอัคคีภัย/หรืออุทกภัย 

4.   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จ านวน 1ความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

5.   ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1ความเสี่ยง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความผูกขาด
กับผู้ประกอบการรายเดิม 
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กำรควบคุมภำยใน 
หน่วยตรวจสอบภายในได้สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การควบคุมที่มีอยู่ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ระยะเวลาแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน สามารถสรุปจ านวนงานที่
ควบคุมภายใน ดังนี้  

 

กระบวนกำร งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

ควบคุม 

งานบริหารงานทั่วไป 1.งานธุรการและสารบรรณ 1.1เพื่อให้การด าเนินงานธุรการ
และสารบรรณถูกต้องตามระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงาน
สารบรรณ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

5 

  

1.2เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัย และ
ทันเวลา  
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

5 

 2.งานบุคลากร 

เพื่อให้ข้อมูลด้านบุคลากร มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส่ 
และตรวจสอบได ้
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O 
 

9 

 3.งานการเงิน 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินรายได้เปน็ไปกฏ ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
1. การรายงานทางการเงิน (F) 
2. ด้านการด าเนนิงาน (O) 
 

7 

 4. งานพัสด ุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 

เพื่อให้การบริหารพัสดุ เพียงพอ
ต่อความต้องการถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามระเบียบ  
 

8 



ง 

กระบวนกำร งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

ควบคุม 
 5. งานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ข้อมูล/
กิจกรรม/โครงการของ
หน่วยงานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 
 

3 

 6. งานตรวจทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

เพ่ือให้รายงานผลการตรวจสอบมี
ความถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 
 

3 

 7.งานแผนและงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
แผนอละบรรลุตามวัตถปุระสงค์
ของหน่วยงาน 5 

 8.งานงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

เพื่อให้การบริหารแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างมปีระสทิธิภาพ 
คุ้มค่า และบรรลุเปา้หมายของ
หน่วยงาน 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2. งำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน 

1.งานสอบทานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 

เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมี
การก าหนดหรือออกแบบระบบ
การควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอและมีประสทิธิผล ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
 
 

5 

2.งานบริหารความเสี่ยงของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏบิัตื
งานของหน่วยงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว ้
 
 

5 



จ 

กระบวนกำร งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

ควบคุม 

 

3.งานวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ง เพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

 

เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีและแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวครบคลุมทุก
ภารกิจ เป็นไปตามมาตรฐานมี
หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดที่มี
อยู ่
 
 
 

5 

4.งานการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ภายในทั้ง 6 ดา้น 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงั
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
 
 

6 

 

5.งานติดตามผลการตรวจสอบตาม
ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

เพื่อให้ทราบถึงผลของการรายงาน
ตรวจสอบว่าสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้หรือไม่ 

2 
 

6.งานบริการให้ค าปรึกษา 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
1. ด้านการด าเนนิงาน (O) 
2. ด้านการปฏิบตัิตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัติงานของหนว่ย
รับตรวจ 

5 

7.งานประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน
การปฏิบัติตามกฏหมาย/ระเบียบ 
(C) 
 
 
 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคมุ
ภายในส าหรับภาครัฐ พ.ศ.2561 
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กระบวนกำร งำน วัตถุประสงค์ 
จ ำนวนกิจกรรม

ควบคุม 
 8.การจัดท าแบบประเมินตนเองของ

ส่วนราชการ(กรมบัญชีกลาง) 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 

เพื่อประเมินผลการปฏบิัติงาน ว่า
เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
หรือไม่ 

4 

 9.งานจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมด้ำน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 

เพื่อรายงานผลการปฏบิัติงาน
ต่างๆกับคณะกรรมการ ส่งเสริม
และสนบัสนุนการด าเนนิงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
5 

 



 

ฉ 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
 

ค ำน ำ ก 
บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร ข 
สำรบัญ ฉ 
บทที่ 1 บทน ำ 1 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 1 
1.2 ข้อมูลพื้นฐำน (ระบุชื่อหน่วยงำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2 

1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 
1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 2 
1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 3 
1.2.4 พันธกิจ (Mission) 3 
1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area) 3 
1.2.6 เสำหลัก (Pillar) 3 
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 3 
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 3 
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 3 
1.2.10 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 3 
1.2.11 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrust) 3 

1.3 ผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำ 
1.3.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 4 
1.3.2 ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 
เรื่อง หน้า 
 
บทที่ 2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน         5 

2.1 นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน   5 
2.2 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และค่ำเป้ำหมำยของแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ 

แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566         6 
2.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

(หน่วยตรวจสอบภำยใน) 7 
2.4 ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ระบุชื่อหน่วยงำน)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 8 

บทที่ 3 แผนกำรบริหำรควำมเสีย่ง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 12 
บทที่ 4 แผนกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  13 
ภำคผนวก 
      ภำคผนวก 1 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
      ภำคผนวก 2  แบบฟอร์มกำรระบุควำมเสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยง(FM-RM-01) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2566 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

 

ตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
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อธกิารบด ี

หวัหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ฝ่ายบรหิารงาน
ทัว่ไป 

ฝ่ายตรวจสอบและตดิตาม
ประเมนิผล 

อธิกำรบดี 

หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 
1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานจัดประชุม 
3. งานการเงิน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
4. งานพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 
5. งานบุคลากร 
6. งานแผนงานและงบประมาณ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. งานการจัดการความรู้ (KM)  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
9. งานตรวจทานรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบและติดตำมประเมินผล 
1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินความเสี่ยง (ปส.) 
2. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน  
3. งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
4. งานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
5. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
6. งานตรวจสอบการด าเนินงาน 
7. งานตรวจสอบสารสนเทศ 
8. งานตรวจสอบการบริหาร 
9. งานติดตามผลการตรวจสอบภายในตาม
ข้อเสนอแนะ 
10. งานบริการให้ค าปรึกษา  
11. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
12. งานจัดท าแบบประเมินตนเองของส่วน
ราชการ(กรมบัญชีกลาง) 

1.2 ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย/หน่วยงำน 
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1.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 
มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร 

1.2.4 พันธกิจ (Mission) 
1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 

        2. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 
        3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
1.2.5 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

1. ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงิน
การบัญชี  และการปฏิบัติงาน 
        2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ, กลุ่มตรวจสอบภายในฯ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมบัญชีกลาง และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
        3. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจ าปี 
        4. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.2.6 เสำหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 
        2. คุณธรรม  (Moral) 
        3. เครือข่าย (Partnership) 
        4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
        5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์" 
1.2.7 วัฒนธรรม (Culture) 

เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น  และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
1.2.8 อัตลักษณ์ (Identity) 

รู้เขา รู้เรา 
1.2.9 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ปรึกษา แนะน า  ให้ความเชื่อมั่น 
1.2.10 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
       มีจุดยืนที่มั่นคง 
1.2.11 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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 1.3.1รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565ผลการบริหารความเสี่ยงของ

หน่วยตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน ด้านการปฏบิัติไม่เป็นไปตามแผน หนว่ยตรวจสอบภายในมีการบริหารความเสี่ยงส่งผล
ให้ การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเปน็ไปตามแผนการตรวจสอบที่ตั้งไว้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 
 

 

 

 

 
 
 
1.3.2 ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
 

เพศ 
ปีงบประมำณ 2565 

ตรี โท เอก รวม 
หญิง 2 1 - 3 
ชาย 1 - - 1 

รวมทั้งสิ้น 3 1 - 1 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
2.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
        เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบและการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม และมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หน่วย
ตรวจสอบภายในจึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการด าเนินการที่ส าคัญของหน่วยงาน โดยครอบคลุมพันธ
กิจทุกด้าน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

3. การปฏิบัติหรือการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติ
ตามปกติ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะต้องมีระบบการด าเนินการตามมาตรฐาน 
6. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงจะด าเนินการอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอและต่อเนื่องตาม

สถานการณ์และเวลา 
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค าอธิบาย ค่า
เป้าหมาย 

1.แผนบริหารความเสี่ยง 
1 .  เ พ่ื อ ให้ หน่ ว ย ง าน
จัดการกับความเสี่ยงใน
การป้องกันหรือลดความ
เ สี่ ย ง ใ ห้ อ ยู่ ร ะ ดั บ ที่
ยอมรับได้  

1.1 ร้อยละของประเด็นความ
เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด
ระดั บค ว าม เ สี่ ย ง เ ที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้ งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อปี 

พิจารณาจากจ านวนประเด็นความเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับความ
เสี่ยงหลังการควบคุมเทียบกับประเด็น
คว าม เสี่ ย งทั้ ง หมดที่ ก า หนดขึ้ น ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ร้อยละ 
100.00 

2. การควบคุมภายใน 
2 .1  เ พ่ือให้ เกิดความ
มั่นใจว่าการด าเนินงาน
จะบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

2.1 ร้อยละของงานที่มีการ
ด าเนินงานตามจุดควบคุมที่
ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนงานที่ด าเนินงานตาม
จุดควบคุมที่ก าหนดในแผนควบคุมภายใน 
เทียบกับ จ านวนงานทั้ งหมดในแผน
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

ร้อยละ 
100.00 
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2.3 ปฏิทินการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ก.ย. 65 

2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

27 ก.ย. 65 

3. หน่วยงานจัดท าเล่มแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุม 
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน
เพ่ือตรวจสอบ 
     - แผนบริหารความเสี่ยงจ านวน 8 เรื่อง 
     -แผนการควบคุมภายในจ านวน 17 เรื่อง 

27 ก.ย. 65 

4. หน่วยงานเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

18 - 29 ต.ค.65 

5. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต.ค.65-ก.ย.66 

6. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- รอบ 6 เดือน 
- รอบ 12 เดือน 

 
 

15 มี.ค.66 
15 ก.ย. 66 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ปรับประยุกต์ใช้ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ตามหลักการของ

คณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 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/แนวทางท่ีใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการตามแนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้น าแนวคิดเรื่องธรร

มาภิบาลที่เก่ียวข้องแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละโครงการ โดยควรค านึงถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินการตามโครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะน าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบในการด าเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว 

 1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างานข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น    

 ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร การบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้และการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมหรือขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน งบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย ระบบ
สารสนเทศ และด้านสถานที่ 

4. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น  

นอกจากมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง อาทิ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
4.2 ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค   
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5. ความเสี่ยงความเสี่ยงการทจุริต หมายถึง ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม หรือการรับสินบน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

5.1 ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมี ภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 

5.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
5.3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ขั้นตอนที่  2 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ก าหนดเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งเกณฑ์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับข้อมูลที่มีตัวเลขหรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ให้ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2.2 ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับได้แก่สูงมากสูงปานกลางน้อยและน้อยมากดัง
ตาราง 

ตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

2.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปจัจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้
มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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2.4 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัยว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

2.5 การจัดล าดับความเสี่ยง เม่ือได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตาม
ตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจดัเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่
มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยง
ที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรง
ของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน 
(5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการตอบสนอง/แนวทางที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

3.1 การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.2 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้ 

3.3 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความ
เสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 
 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 
 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 
 ความเสี่ยงน้อย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 
 ความเสี่ยงน้อยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
รุน

แร
ง 5 10 15 20     ความเส่ียงสูงมาก 

4 8 12 16     ความเส่ียงสูง 

3 6 9 12     ความเส่ียงปานกลาง 

2 4 6 8     ความเส่ียงน้อย 

1 2 3 4     ความเส่ียงน้อยมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง     
Risk Appetite Boundary 
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ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง 
เป็นต้น 

3.4 การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่น
ได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนด
เพิ่มเติม 
 
ขั้นตอนที่  4 การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง 

การสื่อสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยมีการเปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ
ผู้บริหาร คณะท างาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าถึง และรับทราบข้อมูลด้ านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร 
คณะท างาน และบุคลากรของหน่วยงานได้เข้าถึง และทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การ
ประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็นต้น 
 
ขั้นตอนที่  5 การตรวจติดตามประเมินการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ
ปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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บทท่ี 3  
 

แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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บทท่ี 4  
 

แผนการควบคุมภายในหน่วยตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. งานบริหารงานทั่วไป 

 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้การด าเนินงานธุรการ
และสารบรรณถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1.ศึกษาข้อมูลต้นเรื่องทุกครั้งก่อนจะด าเนินการ
ร่างหนังสือ เช่น หนังสือเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่, 
รายละเอียดที่ต้องการ เป็นต้น  
 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

2. สืบค้น ใช้ประโยชน์ และจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง จากเว็บไซต์ เช่น การใช้สรรพนามและ
ค าข้ึนต้น/ค าลงท้าย เป็นต้น 
 
3. สอบทานร่างหนังสือ ด้วยตนเอง 
 
4. ประสานความถูกต้องของหนังสือกับฝ่าย
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
 
5. สอบทานการร่างหนังสือ โดยหัวหน้าหน่วยงาน 
 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
office) เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และทันเวลา สามารถ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 
 
 

1. พิจารณาและก าหนดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึง
การปฏิบัติงานธุรการ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

2.เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจ าตัว ด้วยตนเอง
ทุกครั้ง 
ตรวจสอบเส้นทางการส่งหนังสือ เพื่อป้องกันการ
ส่งหนังสือไปไม่ถึงผู้รับ 
3. เข้าอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)  
4. คู่มือการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-office) 
5.เข้าร่วมกลุ่ม SSRU e-Office บน 
Applicationfacebook 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. งานบุคลากร 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ข้อมูลด้านบุคลากร คือ 
ประวัติบุคลากร, การ
พัฒนาการตนเอง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในระบบ ERP มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O 

1. พิจารณาและก าหนดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึง
การปฏิบัติระบบ ERP 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจ าตัว ด้วยตนเอง
ทุกครั้ง 
3. มีแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
4. สอบทานและแก้ไขประวัติของบุคคลกร (เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล) 
5. รับและบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรลงในระบบ ERP 
6. รายงานสรุปการพัฒนาตนเองให้กับกอง
บริหารงานบุคคล 
7. รวบรวมและบันทึกข้อมูลการประเมินบุคลากร
ลงในระบบ ERP  
8. แจ้งให้บุคลากร ตรวจสอบและยืนยันตนเองใน
ระบบ ERP  
9. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. งานการเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
1. การรายงานทางการเงิน (F) 
2. ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 
 

1. พิจารณาและก าหนดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าถึง
การปฏิบัติระบบ ERP 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสประจ าตัว ด้วยตนเอง
ทุกครั้ง 
3. มีแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี 
4. ระบบ ERP อนุญาตให้เบิกจ่ายงบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่อป้องกัน
การใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ 
5. กระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณถูกก าหนด
ไว้เป็นขั้นตอนบนระบบ ERP ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน 
7. การอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. งานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารพัสดุ เป็นไป
ตามระเบียบเพียงพอ ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งมีข้อมูล
ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. ส ารวจความต้องการพัสดุ และตั้งงบประมาณ
ในการจัดซื้อ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
3. ตรวจสอบพัสดุ ให้ถูกต้องก่อนแจ้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
4. ลงบัญชีทะเบียนทรัพย์สินในระบบ ERP และ
ทะเบียนคุมพัสดุ 
5. เขียนหมายเลขก ากับครุภัณฑ์ทันทีที่ได้รับ  
6. ส ารวจหมายเลขครุภัณฑ์ที่ลบเลือน  
7. จัดท าบันทึกการใช้พัสดุทุกครั้ง 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

5. งานประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูล/
กิจกรรม/โครงการของ
หน่วยงานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1. จัดท า Website และ facebook fan page 
หน่วยงาน 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. ประชาสัมพันธ์ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ทาง Website และ 
ทาง facebook fan page หน่วยงาน 
3.ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้องของข้อมูล ก่อน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 

6. งานตรวจทานรายงานผลการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้รายงานผลการตรวจสอบ
มีความถูกต้อง รัดกุม ชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 
 
 

1. ตรวจทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ  ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม  
3. หารือกับนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับร่าง
รายงานผลการตรวจสอบ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลาแล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

7. งานแผนและงบประมาณ 
งานแผน 
เพ่ือให้การจัดท าและปฏิบัติตาม
แผนประจ าปีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี, แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน, แผนพัฒนาบุคลากร, 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล, 
แผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน, แผนการจัดการ
ความรู้, แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 
 

1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และเข้าร่วม
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 
2. จัดท าและปฏิบัติตามแผนต่างๆ 
3. เสนอแผนต่างๆ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
4. สื่อสารแผนต่างๆ ให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนต่างๆ 
ให้กับหน่วยงานเจ้าภาพ 

งานงบประมาณ  
เพ่ือให้การบริหารแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ต.ค. 65 - ก.ย. 
66 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับอธิการบดี 
3. กระจายตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่ตัวบุคคล 
4. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าเดือนและ
จัดท ารายงานผลปฏิบัติราชการรอบ  6 เดือน และ 
12 เดือน 
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1.งานด้านการตรวจสอบภายใน 

งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. งานสอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
งานสอบทานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ
มีการก าหนดหรือออกแบบ
ระบบการควบคุมภายใน มี
ความเพียงพอและมี
ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 
2561 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. เปรียบเทียบข้อมูลการเข้าสอบทานในปีก่อน กับ
ข้อมูลหน่วยงานที่มีแผนเข้าตรวจสอบประจ าปี เพื่อ
พิจารณาหน่วยงานที่จะเข้าสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

 
 
 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

 

2. ศึกษาและเตรียมข้อมูล เพ่ือก าหนดค าถามและ
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ  ก่อนเข้าสอบทาน  
3. ประสานหน่วยรับตรวจก่อนเข้าสอบทาน  
4. นักตรวจสอบภายในทุกคน สรุปผลการสอบทานลง
ในกระดาษท าการ  
พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือรับทราบถึงผลการ
สอบทาน 
5. ผู้รับผิดชอบหลักน าข้อมูลที่ได้จากการสอบทาน
ทั้งหมดมาสรุปเพ่ือจัดท า 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 พร้อมทั้ง
เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดพิจารณา 

2.งานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือป้องกันและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานของ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

 
2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
   - การระบุความเสี่ยง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

   - ประเมินความเสี่ยง 
   - แนวทางการตอบสนอง 
   - แนวทางท่ีใช้จัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
   - ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 
3.ด าเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ตั้งไว้ 

 
4. รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตร
มาส รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ 
 
5.รายงานประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส่งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ทราบผลทุกไตรมาส 
 

3. งานวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การวางแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีและ
แผนการตรวจสอบภายใน
ระยะยาวครอบคลุมครบทุก
ภารกิจ เป็นไปตามมาตรฐานมี
หลักเกณฑ์  มีประสิทธิภาพ  
และมีความเหมาะสมภายใต้
ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่   
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 

1. จัดท าข้อมูลบัญชีปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง (ครอบคลุม 5 
ด้าน SOKFC) 
   - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดปัจจัยเสี่ยง และ
เกณฑ์ความเสี่ยง 
   - การเลือกปัจจัยเสี่ยงโดยค านึงถึงข้อมูลปัจจัยเสี่ยง
ที่มีอยู่ 
   - วิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาโอกาสและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
 

ต.ค. 65 นักตรวจสอบ
ภายใน 

 

2.รวบรวม จัดท า บันทึกข้อมูลความเสี่ยง 
 

3.สรุปผลปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ และจัดล าดับความเสี่ยง 
 

4.  จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี/แผน
ระยะยาว 5 ปี 
จัดท าแผนการตรวจสอบตามล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง 
5. เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุด
พิจารณา 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. งานการตรวจสอบ 6 ด้าน 
วัตถุประสงค์ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.2561 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 
 
 

1. จัดประชุมเปิด-ปิดหน่วยรับตรวจ ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

 
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
3. จัดท ากระดาษท าการ 
4. จัดท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 
5. จัดประชุมปิดตรวจ 
6. จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
อธิการบดี 

5. งานติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึง
ผลของการรายงานการ
ตรวจสอบว่าสามารถน าไป
ปฏิบัติได้หรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการด าเนินงาน (O) 
 

1.รายงานผลการตรวจสอบภายในตามข้อเสนอแนะ
กรณีด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

2. จัดท าบันทึกติดตามผลการตรวจสอบตาม
ข้อเสนอแนะกรณีไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่
ก าหนด (รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) 

6. งานบริการให้ค าปรึกษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
1. ด้านการด าเนินงาน (O) 
2. ด้านการปฏิบัติตาม
กฏหมาย/ระเบียบ (C) 
 
 

1. จัดท าแนวทางและนโยบายการให้ค าปรึกษา ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 2. ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

3. คัดเลือกโครงการและผู้เชี่ยวชาญ 
4. จัดท ารายงานการให้ค าปรึกษา 
5. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัญ พ.ศ. 
2561  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมเพ่ือมอบหมายตัวชี้วัด 
 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

2. เตรียมเอกสารตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 

3. จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

4. รายงานผลการประเมินเสนออธิการบดี 
 

5. รายงานผลการประเมินให้กับกรมบัญชีกลาง  

8. งานจัดท าแบบประเมินตนเองของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างมี
มาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้าน 
ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย/
ระเบียบ (C) 
 
 

1.จัดท าแบบประเมินตนเองรายบุคคล 
 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

2.จัดท าแบบประเมินตนเองในภาพรวมของหน่วยงาน 
 

3.เสนอรายงานให้อธิการบดี 
 
4. เสนอผลการประเมินตนเองให้กับกรมบัญชีกลาง 
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งาน/วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

9.งานจัดการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ 

 
 
1.จัดประชุมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  

เพ่ือรายงานผลการการ
ปฏิบัติงานต่างๆกับ
คณะกรรมการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.สรุปผลการประชุม/บันทึกรายงานประชุม/หาข้อมูล
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบแจ้ง 

ต.ค. 65 - 
ก.ย. 66 

นักตรวจสอบ
ภายใน 

 3.ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนการประชุม
ครั้งถัดไป 

  

 4.ประสานงานคณะกรรมการ   

 5.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อ
อธิการบดีปีละ 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 
แบบฟอร์มกำรระบุควำมเสี่ยง และประเมินควำมเสี่ยง (FM-RM-01)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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