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คํานํา 
 
 

ตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2548  
หมวดที่  3 มาตรา 9(1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา  และตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ที่
กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน อีกทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานําระบบบริหารความเสี่ยงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
องคกร เปนเรื่องสวนรวมที่ทุกคนในองคกร ตั้งแตคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุก
คนควรไดมีสวนรวมในการ วิเคราะหในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนดกล
ยุทธ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเปนการวัด
ความสามารถและการดําเนินงานของบุคลากรภายในองคกร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พิจารณาเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหผูบริหาร
และบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดมีความรู ความเขาใจ เทคนิค การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนกรอบแนวทางใหผูบริหาร ตลอดจน
ผูปฏิบัติงานนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาชวยเสริมในการทํางาน  จะชวย
ใหภาระงานที่ปฏิบัติการอยูเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
 

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
                                พ.ศ.  2552 
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สารบัญ 
  

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทที่  1  บทนํา  

หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 5 
การบริหารความเสี่ยง 6 
การควบคุมภายใน 10 
  

บทที่  2  แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 13 
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 13 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 14 
กระบวนการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน 18 
  

บทที่  3  กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 20 
การกําหนดวัตถุประสงค 23 
การระบุความเสี่ยง 24 
การประเมินความเสี่ยง 26 
การประเมินมาตรการควบคุม 30 
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 31 
การรายงาน 36 
การติดตามผลและทบทวน 35 
กระบวนการควบคุมภายใน  
สภาพแวดลอมการควบคุม 36 
การประเมินความเสี่ยง 39 
กิจกรรมการควบคุม 44 
สารสนเทศและการสื่อสาร 45 
การติดตามประเมินผล 46 
การจัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 48 

               บทสรุปการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 50 
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สารบัญ  (ตอ) 
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
ภาคผนวก  ก  แบบรายงานการบริหารความเสี่ยง  

        ตัวอยางแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
        ตัวอยางแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ คณะ/สํานกั/สถาบัน  

ภาคผนวก  ข  ตัวอยาง การรายงานการบรหิารความเสี่ยงตามขั้นตอนปฏิบัติกระบวนการ 
        บริหารความเสี่ยงและการรายงาน 

 

                     ตัวอยางการรายงานผลการบริหารความเสีย่ง ระดับมหาวิทยาลัย  
        ตัวอยางแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับ คณะ/สํานกั/สถาบัน  

ภาคผนวก  ค  แบบรายงานการควบคุมระดบัหนวยรับตรวจ (มหาวิทยาลัย)  
        แบบรายงานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย  (คณะ สํานัก สถาบัน)  

ภาคผนวก  ง  รายงานผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ  (มหาวิทยาลัย)  
       รายงานการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  
       รายงานผลการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย  (คณะ สํานกั สถาบัน)  

ภาคผนวก  ง  รายงานผลการควบคุมภายในระดับหนวยรับตรวจ  (มหาวิทยาลัย)  
       ตัวอยาง แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลักการและ
ความจําเปนในการบริหารความเสี่ยงมาจาก  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2548  หมวดที่  3 มาตรา 9(1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการไวเปนลวงหนา   

2. มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนด 
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ที่กําหนดใหสวนราชการจะตองมีการประเมินความเสี่ยงและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตองปฏิบัติตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดนําระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชในการ
บริหารงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูมีสวนไดเสียวาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เปนไปอยางเหมาะสมและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจในการ
บริหารความเสี่ยงที่กําหนดขึ้น และเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ   
กลยุทธ และภารกิจหลัก  ของมหาวิทยาลัยที่วางไว โดยวัตถุประสงคที่สําคัญของการบริหารความเสี่ยง
คือ สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงใหสามารถลดลงอยูในระดับที่
มหาวิทยาลัยยอมรับได    
 

วัตถุประสงคของคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
1. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดมีความรู ความเขาใจ 

เทคนิค และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. เพื่อใหผูปฏิบตัิงานไดรับทราบขั้นตอนและดําเนินการจดัการความเสีย่งและการควบคุม 

ภายในที่เกี่ยวของ 
3. เพื่อใหมกีารปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายในหนวยงานทกุระดับของมหาวิทยาลัย 
 
การบริหารความเสี่ยง 
 

ความหมายการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  ความเสี่ยง   (Risk)      
หมายถึง โอกาสที่จะเกดิความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ         

ที่ไมพึงประสงคซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนนิงานไมประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ  การปฏิบัติงาน การเงนิ และการบรหิาร 
โดยความเสีย่งนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ   

ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ  ดังนี ้   
1.  Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร   
2.  Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกีย่วของในระดับปฏิบัติการ   
3.  Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงนิ   

  4.  Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกบัภัยพิบตัิทางธรรมชาติ   
 

2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)   
หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

โดยตองระบุไดดวยวาเหตกุารณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด  เกิดขึ้นไดอยางไร และทําไม  ทั้งนี้สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดวเิคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง 

 

3.  ปจจัยท่ีมีผลตอความเสี่ยง 
 ปจจัยที่มีผลตอโอกาส และความรุนแรงของการเกิดความเสี่ยงพอสรุปไดดังนี้ 
3.1  ปจจัยภายในองคกร 

3.1.1  ขนาดขององคกร  องคการขนาดใหญซ่ึงมีบุคลากร มีงบประมาณ  รายรับ 
รายจาย  และมีผูเกี่ยวของมาก ยอมมีความเสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองคการขนาดเล็ก 

 3.1.2  ความสลับซับซอน  การบริหารกิจการงานที่มีความละเอียดออน  ยุงยาก  และ
สลับซับซอน  ยอมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงไดมากกวาการบริหารกิจการงานที่ไมยุงยากซับซอน  
โดยเฉพาะในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.1.3  คุณภาพของระบบควบคุมภายใน  ระบบควบคุมภายในที่มีคุณภาพ สามารถลด
โอกาส  และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงลงได  เปนหลักประกันความมีธรรมาภิบาล (Good 
Govermance) 

 3.1.4  อัตราความเจริญเติบโตขององคกร  องคกรที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว  หรือมีอัตรา
การเจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดนั้น  ยอมนํามาซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่ตองแขงกับเวลา  โอกาสที่
จะเสี่ยงตอความผิดพลาดก็มีไดสูง 

 3.1.5  ความสามารถของฝายจัดการ  กิจกรรมใดมีผูบริหารที่หยอนความสามารถ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานก็จะมีมาก 

 3.1.6  การทุจริตทางการบริหาร   เปนความเสี่ยงที่มีอันตรายอยางยิ่งเพราะเกิดขึ้นได
จากการกระทําของผูบริหารที่ไมมีความซื่อตรงตอหนาที่  และความรับผิดชอบของตน  การตรวจพบ
กระทําไดยากกวาปกติ  มูลคาความเสียหายจึงมักจะสูง สงผลตอความอยูรอดขององคกรโดยตรง 

 3.1.7  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม   มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบใหเกิดความเสี่ยงที่สําคัญตอองคกร เชน การเปลี่ยนแปลงระบบงาน                
การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร  ทําใหนโยบาย และปรัชญาการทํางานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนตัวพนักงานที่
สําคัญการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 

 3.1.8  พนักงานศีลธรรมเสื่อม  การรับพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง หรือศีลธรรมเสื่อม  
ไวในองคกร  มีความเสี่ยงตอความขัดแยง แตกแยกความสามัคคี มีการแบงพวก แบงกลุม สูญเสียการ
ควบคุม นํามาซึ่งความเสื่อมเสียใหกับองคกร 

 

 3.2  ปจจัยภายนอกองคกร 
  3.2.1  ความเสี่ยงจากภาครัฐ  เชน เสถียรภาพของรัฐบาล  การออกกฎหมาย  ระเบียบ
ขอบังคับ ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน 
  3.2.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  3.2.3  ความเสี่ยงจากลูกคา หรือผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก 
  3.2.4  ความเสี่ยงจากสถานการณตางๆ  เชน สงคราม  แผนดินไหว  อุทกภัย ไฟไหม  
สภาวการณของการแขงขัน เปนตน 
 

4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และจดัลําดับความเสี่ยง โดยการ

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ (Impact) 
  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกดิเหตุการณความเสี่ยง 
   ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายทีจ่ะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณความเสี่ยง 
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 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสีย่งที่ไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปจจยัเสี่ยง  แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย   

 

5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมายถึง เปนการบริหารปจจัย  และควบคุมกิจกรรม หรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อลดโอกาสที่

จะทําใหเกิดความเสียหาย หรือลมเหลว ดังนั้นเพื่อควบคุมใหระดับความเสียหาย และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และสามารถตรวจสอบได
อยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสวนราชการ   ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลาย
วิธี  ดังนี้ 

 1.  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)   เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
 ไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง    

 2.  การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน 
หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด  หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได    

 3.  การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)  เปนการกระจาย 
หรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป    

 4.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูใน 
ระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ /กิจกรรมนั้นไป    

 

6. การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management)  
             หมายถึง การบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลด
มูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การเงิน และชื่อเสียง
เกียรติภูมิขององคกร เปนสําคัญ  โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
จากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร 

 

 7. การควบคมุ (Control)  
หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติตางๆ ซ่ึงกระทําเพื่อลดความเสี่ยง  และทําให

การดําเนนิการบรรลุวัตถุประสงค   แบงได  4  ประเภท  คอื 
1.  การควบคุมเพื่อการปองกนั (Preventive Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 

เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก   
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2.  การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 
เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว   

3.  การควบคุมโดยการชีแ้นะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือ 
กระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ   

4.  การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมทีก่ําหนดขึ้น 
เพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกดิขึน้ใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกดิขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
 
8.  ประเภทของความเสี่ยง 

 เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายหลายเรื่อง หลายแหลงที่มา  จึงมีการแบงแยกเปนกลุมความเสี่ยง
ประเภทตางๆ  เพื่อความสะดวกในการคนหา ระบุ ประเมิน จัดลําดับ และกําหนดมาตรการควบคมุ 
 8.1  ประเภทความเสียงดานการดําเนนิงาน  เชน  การออกแบบสํารวจ  ประมาณราคา                
การกอสราง  การบํารุงรักษา  การบริหารงานพัสดุ  การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน 
 8.2  ประเภทความเสี่ยงดานบัญชีและการเงิน  เชน ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของเงินสด  
ความปลอดภยัของทรัพยสิน  การบันทึกบัญชีผิดพลาด  การทุจริตรายงานทางการเงิน  เร่ืองสภาพคลอง  
การมีรายจายที่ไมจําเปน และการสูญเสียรายได  เปนตน 
 8.3  ประเภทความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  ที่เกิดจากการ
ละเมิดกฎหมาย  ระเบยีบ และขอบังคับ หรืออาจทําผิดโดยมิไดตั้งใจ แตเกิดจากการรูเทาไมถึงการณ 
 8.4  ประเภทความเสี่ยงดานนโยบาย  ยุทธศาสตร และกลยุทธ  เชน  การจัดทําโครงการเรงดวน
ตามนโยบายภายใตขอจํากัดตางๆ  หรือการกําหนดยุทธศาสตร  กลยุทธที่ไมสอดคลองกับสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลงไป  ความเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา สภาวการณแขงขนั 
 8.5  ประเภทความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  ทั้งในเรือ่งของเครื่องมืออุปกรณ  
ความลับของขอมูล หรือภัยพบิัติที่กระทบระบบ  สงผลใหระบบอื่นๆ ที่เชื่อมโยงโดยระบบสารสนเทศมี
ผลกระทบไปดวย 
 

9.  การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม 
หมายถึง  ลักษณะ ขอบเขต  และความถี่ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในในระดับ

กิจกรรมซึ่งรวมทั้งวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)   และการ
ประเมินผลการควบคุมเปนรายคร้ังซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละกิจกรรม  ไมมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะใชได
กับทุกกิจกรรม  เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน  ความแตกตางของ
กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับที่เกี่ยวของ  วิธีการปฏิบัติงาน  และความสําคัญของแตละกิจกรรมตอการ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
QMD 

 
ประโยชนจากการบริหารความเสี่ยง 
 1. เปนการสรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร            
การบริหารความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ เนื่องจากการ
บริหารความเสี่ยง เปนการดําเนินการซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจ
หลักขององคกร 
 2. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทําใหพนักงานภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึง
ความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้ง
จากปจจัยภายในองคกร และจากปจจัยภายนอกองคกร  
 3. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหาร
สามารถมั่นใจไดวา ความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่
สําคัญของผูบริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนด           
กลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร 
 4. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่
ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
 5. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
การควบคุมภายใน 
 

 แนวคิดของการควบคุมภายใน 
 

 1.  การควบคุมภายในเปนกระบวนการที่รวมไว  หรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ  
การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการกระทําแตเปน
กระบวนการ (Process)  ที่มีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ซ่ึงกําหนดไวในกระบวนการปฏิบัติงาน  (Built in)  
ประจําวันตามปกติของหนวยรับตรวจ  ดังนั้นฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ไดแก  การวางแผน  (Planning) การดําเนินงาน  (Executing)  
และการติดตามผล  (Monitoring) 
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 2.  การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดับเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการใหความสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ใหมีประสิทธิผล  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด และจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โดยการ
สรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม  กําหนดทิศทาง  กลไกการควบคุม และกิจกรรมตางๆ  
รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน  สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจ มีหนาที่รับผิดชอบโดย
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น 
 3.  การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด  ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม ก็ไม
สามารถใหความมั่นใจวา  จะทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณ
ตามที่ตั้งใจไว  ทั้งนี้  เพราะการควบคุมภายในมีขอจํากัด  เชน  โอกาสที่จะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร  
เนื่องจากความไมระมัดระวัง  ไมเขาใจคําสั่ง  หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด  การสมรูรวมคิดกัน  การ
ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไว  ที่สําคัญที่สุด  คือ  การที่ผูบริหารหลีกเลี่ยง
ขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใชอํานาจในทางที่ผิด  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุม
ภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุม
ภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น 
 

ความหมายของการควบคุมภายใน 
 

การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากร ทุกระดับ
ของหนวยงานรับตรวจ กําหนดใหมีขึ้นเพือ่ใหมีความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินงาน  (Operation : O ) หมายถึง  การบริหารจัดการ  การใชทรัพยากรใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตของหนวยรับตรวจ 

2.  การรายงานทางการเงนิ  (Financial : F)  หมายถึง  รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใช
ภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ  เปนไปอยางถูกตอง  เชื่อถือได  และทันเวลา 

3.  การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  (Compliance : C)  ไดแก  การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงานของหนวยรับ
ตรวจ  รวมทั้งการปฏบิัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบตัิงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น 
 การควบคุมภายใน  หรือ  ระบบการควบคมุภายใน  เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงของหนวยรับ
ตรวจ  ทุกคนควรใหความสําคัญ  เพราะเปนพันธกรณีทีสํ่าคัญ  ซ่ึงจะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
สําเร็จลุลวง  ตามนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  ดังนั้น  การออกแบบการควบคุมภายใน
อยางเหมาะสม  และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่ฝายบริหารกําหนด  รวมทั้ง
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การประเมินผลอยางตอเนื่อง  จะชวยใหผูบริหารไดรับทราบจุดออนตางๆ  ที่เกิดขึน้เพื่อนํามาปรบัปรุง
แกไขใหหนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวตัถุประสงคอยางตอเนื่อง 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 หนวยรับตรวจ หมายถึง  องคกรหรือหนวยงานที่เปนหนวยรับตรวจตามคํานิยามในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 
 สวนงานยอย หมายถึง  สวนงานยอยภายใตหนวยรับตรวจ  ซ่ึงอาจใชช่ือ  กิจกรรม  หรืออาจ
เรียกชื่ออยางอืน่  เชน  สํานัก  กอง  ฝาย  หรือแผนกที่ยอยมาจากหนวยรับตรวจ  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะ
โครงสรางหนวยรับตรวจนัน้ๆ 
 เจาหนาท่ีระดับอาวุโส  หมายถึง  ผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ที่มีความรู    ความ
ชํานาญ  เร่ืองการควบคุมภายใน  และไดรับมอบหมายใหอํานวยการและประสานงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน  ติดตามการประเมินผล  สรุปภาพรวมและจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ 
 หัวหนาสวยงานยอย  หมายถึง  ตําแหนงสูงสุดของสวนงานยอย  ที่ทําหนาที่บริหารหรือ
ควบคุมงานของสวนงานยอย 
 การควบคุม  หมายถึง  วิธีการที่นํามาใชเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัตงิานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

ระบบการควบคุมภายใน  หมายถึง  การควบคุมที่ออกแบบใหมกีารเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว
ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ 

โครงสรางการควบคุมภายใน  หมายถึง  การออกแบบการควบคุมโดยพจิารณาจาก
ความสัมพันธของทรัพยากรตางๆ  กระบวนการทํางาน  กระบวนการบริหารภายในองคกรนั้นๆ 
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บทที่ 2  

  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  
 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบดวย
องคประกอบ  ดังนี ้

1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2. นโยบาย วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการกําหนด 

ผูรับผิดชอบ 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง  

 

1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กําหนดการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว 2 ระดับ คือ ระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ สํานัก สถาบัน  ดังนี ้
 

1.1 ระดับมหาวิทยาลัย  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย  
รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา  เปน  ประธาน  และ  รองคณบดี/                        
รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และหัวหนาสํานักงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน เปนกรรมการ ดําเนินการ
ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

1.2 ระดับคณะ สํานัก สถาบัน  รับผิดชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/สํานัก  
สถาบัน ประกอบดวย คณบดี หรือ ผูอํานวยการ เปนประธาน  ผูแทนภาควิชา เปนกรรมการ  ดําเนนิการ
ภายใตการกํากับดูแลของคณบดี/ผูอํานวยการ 
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 2.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
       เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        

โดยการบริหารการควบคุมภายใน  ปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อ
ลดมูลเหตุ ของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไมใชตัวเงิน 
เชน ช่ือเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือความคุมคา คุณคา)  ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน
ระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรที่สําคัญ จึงกําหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทัว่ทั้งองคกรโดยมีการจัดการอยาง 
เปนระบบและตอเนื่อง 

2. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เปนระบบ 
มาตรฐานเดยีวกันทั่วทั้งองคกร  

อธิการบดี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ            
ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการอํานวยการ และ 
คณะกรรมการดําเนินงานบรหิารความเสี่ยงฯ 

คณะทํางานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะ /สถาบัน /สํานัก 
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3. ใหมีการตดิตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

4. ใหมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพือ่การจัดการทีด่ี 
5. ใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของการดาํเนินงาน 

ตามปกต ิ
 

2.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึน้ในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงทีย่อมรับได  ควบคุมได  
และตรวจสอบได 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร 
3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได  

สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการบริหารและการปฏิบัติงาน   และบุคคลภายนอก
ท่ีเกี่ยวของ 

4. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ขอตกลง  และ 
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

2.3  หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบรวมกัน

ของผูบริหารและพนักงานทุกระดับและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั้งนี้บทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบหลักของผูที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมแตละระดับ  มีดังตอไปนี้ 

 

ผูเก่ียงของ  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  
1. อธิการบดี 1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย       

2. กํากับนโยบาย ใหคําเสนอแนะนําแผนบริหารความเสีย่งและการ 
    ควบคุมภายในมหาวิทยาลยั 
3. ใหความเหน็ชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 
     มหาวิทยาลัย  
 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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2. คณะกรรมการ
อํานวยการ   
(คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย) 
 

1.  กําหนดนโยบาย/กลยุทธ  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ใหไดรับการปฏิบัติ ภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
2.  ใหความเหน็ชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     มหาวิทยาลัย 
3. ใหความเหน็ชอบ แนวทางการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการ 
    จัดการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย  
4. ใหความเหน็ชอบคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
     มหาวิทยาลัย 
5. ใหความเหน็ชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
     มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
6.  สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหนวยงานของ 
     มหาวิทยาลัย 
7.  ติดตาม และกํากับการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่สําคญั  
8.  เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตอ 
    อธิการมหาวิทยาลัย 

3.  คณะกรรมการดาํเนนิ 
งานบริหารความเสี่ยง 

1. จัดทํารางนโยบายการบรหิารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย    
2. กําหนดแนวทางการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการควบคุม 
    ภายในมหาวิทยาลัย    
3. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัย          
4. นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในลงสูการปฏิบัติ 
5. วิเคราะห ระบุปจจยัเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย 
     เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
6. จัดทําแผนบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 
7. จัดทาํรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอ 
    ตอมหาวิทยาลัย 
8.  จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอตอ 
     มหาวิทยาลัย 
9. กําหนดแนวทางพัฒนา และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
    และการควบคุมภายในจากผลการประเมิน 
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 10.ประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึน้ 
     ระหวางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
11. ประสานงานกับคณะกรรมการตางๆ  ใหดําเนินการดานการบริหาร 
      ความเสี่ยงและการควบคมุภายในเปนไปดวยความเรยีบรอย และ 
      ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

4. คณบดี / ผูอํานวยการ 1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ในหนวยงาน                                   
2. กําหนดแนวทางการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ของหนวยงาน                                          
3. ใหความเหน็ชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ตอประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ทุกสิ้น 
    ปงบประมาณ  
5. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตออธิการบดี 
    ทุกสิ้นปงบประมาณ  

5. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง    คณะ/สํานัก/
สถาบัน 
 

1.  นํานโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ สูการการปฏิบัติ 
2.  รวบรวม/ระบุ/วเิคราะห/ประเมินความเสี่ยง 
3.  จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
4.  เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคมุภายใน 
5.  จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณบดี/ผูอํานวยการ 
6.  จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอ 
     ตอคณบดี/ผูอํานวยการ 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

18 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
QMD 

 
ความรับผดิชอบของฝายบรหิารตอการควบคุมภายใน 
 

 การควบคุมภายในเปนเครื่องมือที่ผูบริหารนํามาใชเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
 ผูบริหารระดับสูง ของหนวยรับตรวจ มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดหรือออกแบบ
และประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  รวมถึงการกําหนดหรือออกแบบระบบการ
ควบคุมภายในของสวนงานตางๆ  ภายใตความรับผิดชอบ  ใหมีประสิทธิผลในระดับที่นาพอใจอยูเสมอ  
โดยผูบริหารริเร่ิมและดําเนินการสรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมของการควบคุม  ในสวนที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในผูบริหารควรกําหนดบทบาทของหนวยตรวจสอบภายในใหเปนสวนหนึ่ง
ของโครงสรางการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจอยางเปนอิสระ  เพื่อใหมีความมั่นใจวา  หนวยรับ
ตรวจ  มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 
 ผูบริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหนาที่กําหนดหรืออกแบบการควบคุมภายในของสวนงาน
ที่แตละคนรับผิดชอบ  ใหสอดคลองกับการควบคุมภายในที่หนวยรับตรวจกําหนด  และสอบทานหรือ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมภายในที่นํามาใช  การประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง  เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุม
ภายในใหมีความรัดกุม  
 ผูบริหารควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของโครงสรางองคกร  โดยมี
หนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายในอยางเปนอิสระ  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  ควรเปนผูที่มี
ประสบการณ ทักษะ  และมีคุณสมบัติเหมาะสม  หนวยตรวจสอบภายในควรมีทรัพยากรที่เพียงพอและ
มีบุคลการที่มีความรูความสามารถที่จะทําหนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน  เพื่อสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศตอผูบริหารในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 
 3.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ  วิเคราะห  ประเมิน  และ          
จัดระดับความเสี่ยง  ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือ
ขององคกร  รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยง  โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือ           
ลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได   มหาวิทยาลัย มีกระบวนและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค   
2.  การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง   



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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3. การประเมินความเสี่ยง   
4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
5.  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (แผนการบริหารความเสี่ยง) 
6.  การรายงาน   
7.  การติดตามผล และทบทวน   
 

 3.2  มาตรฐานการควบคุมภายใน 
  มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มี   5  
องคประกอบ ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม  ( Control  Environment ) 
2.  การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3.  กิจกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5.  การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 
 

รายละเอียดของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งกลาวในบทที่  3 
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บทที่ 3 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ  วิเคราะห  ประเมิน  และ          
จัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือ
ขององคกร  รวมทั้งการบริหาร / จัดการความเสี่ยงโดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได   มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค  เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของแผนงาน /   
งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สํานัก / สถาบัน 

2. การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  เปนการระบุเหตุการณใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียตอการ 
บรรลุวัตถุประสงค  โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และ
ทําไม 

3. การประเมินความเสี่ยง  เปนการวิเคราะห  และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความ
เสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไป
อยางเหมาะสม       

4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง   เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี  
หรือที่มีอยูแลว  วาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม  กอใหเกิด
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมเพียงใด  เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  การบริหาร / จัดการความเสี่ยง (แผนการบริหารความเสี่ยง) เปนการนํากลยุทธ  มาตรการ 
หรือแผนงาน  มาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน /สํานัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดําเนินงานตามแผนงาน /งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมี
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ 

6.  การรายงาน  เปนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมด 
ตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบ และใหความเหน็ชอบดาํเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง   
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7.  การติดตามผล และทบทวน  เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการ 
บริหารความเสี่ยงวามีความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม   รวมถึงเปนการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น 

 
โดยมีแผนผังภาพรวมของแนวการบริหารความเสี่ยง  ดังแสดงในภาพที่ 2   

 

 
 สําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึง

ประกอบดวยการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะ สํานัก สถาบัน นั้น  มุงเนนให
เกิดผลสําเร็จตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป ดังนั้นโครงการหรือ
กิจกรรมที่ตองดําเนินการวิเคราะห  ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง  จึงเปนโครงการ หรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะ/สํานัก/สถาบัน ไดจัดทําขึ้นตามแผนการปฏิบัติราชการ และแผน
งบประมาณ ในที่นี้ขอนําตัวอยางโครงการมาแสดงใหเห็นกระบวนการบริหารความเสี่ยง  เชน  
โครงการจัดการเรียนการสอน  เปนโครงการตาม   กลยุทธของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาในสาขา
ที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของสังคมตามความเหมาะสมและความตองการของทองถ่ิน
ของประเทศ และเปนฐานไปสูความเปนสากล เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยในการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน
การพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค รายละเอียดดังแสดงใน  ตารางที่ 1 
 
 

7. ก
ารต

ิดต
าม
ผล

  แล
ะท

บท
วน

 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การประเมินมาตรการควบคุม 

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง 

6. ก
ารร

ายง
าน

  

1. กําหนดวัตถปุระสงค 

 2. การระบุความเสี่ยง 
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ตารางที่ 1  โครงการตามแผนการปฏิบตัิราชการ 4 ป  (พ.ศ. 2551- 2554)ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตัวอยาง  โครงการตามแผนการปฏิบตัิราชการ 4 ป  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ของ
มหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด 
ของ

มหาวิทยาลัย 

เปาหมาย 
 (ตาม
ผลผลิต) 
ป 51-54 

กลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1.พัฒนา
นักศึกษาที่
มุงสงเสริม
ศักยภาพ
ใหเปน
บัณฑิตที่
พึง
ประสงค 

1.การศึกษา
และการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐาน
คุณภาพ 

1.
ประสิทธิภาพ
ของการ
เรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 
 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 

1.การจัดการ
ศึกษาในสาขา
ที่หลากหลาย
สอดคลองกับ
ความตองการ
ของสังคมตาม
ความเหมาะสม
และความ
ตองการของ
ทองถ่ินของ
ประเทศ และ
เปนฐานไปสู
ความเปนสากล 

1.1.1จัดการเรยีน
การสอน 
1.1.2 จัดการศกึษา
สําหรับบุคลากร
ประจําการ 
(กศ.บป.) 
 

คณะทุกคณะ
และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 

ที่มาของขอมูล :  1. แผนการปฏิบัติราชการ 4 ป   มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา  (พ.ศ.2551-2554) หนา 17 
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ขั้นตอนการปฏิบัตติามกระบวนการบริหารความเสี่ยง   
1. การกําหนดวัตถุประสงค   

วัตถุประสงค  หมายถึง  ส่ิงที่ตองการทําใหสําเร็จหรือผลลัพธของการดําเนินการ  การกําหนด
วัตถุประสงคในมหาวิทยาลัย มีหลายระดับ   ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย ลดหล่ันลงมาเปนลําดับ จนถึง
ระดับกจิกรรมและระดับบุคคล   

อยางไรก็ตามภายในองคกรเดียวกัน  การกําหนดวัตถุประสงค ตองมีความสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาประสงค     

ดังนั้นในคูมือการบริหารความเสี่ยงฉบับนีจ้ะกําหนดวัตถุประสงคไว  3 ระดับ  คือ  
 1.1 วัตถุประสงคระดับมหาวิทยาลัย (Corporate Objective)   เปนวัตถุประสงคของการ

ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป และแผนการปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 

 1.2 วัตถุประสงคระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน หรือ โครงการ/กิจกรรม  (Activeties Objective)  
เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงานตามพันธกิจของแตละหนวยงาน หรือวัตถุประสงคของแตละ
โครงการ / กิจกรรม  ซ่ึงตองสอดคลองและสนับสนุนกับวัตถุประสงคในแตละระดับที่สูงขึ้น 

1.3 วัตถุประสงคระดับกระบวนการ (Key Process Objective)  เปนวัตถุประสงคของแตละ
ขั้นตอนหลักที่สําคัญที่ตอบสนองใหการดําเนินงานของแตละโครงการ/กิจกรรม  บรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

การกําหนดวตัถุประสงคที่ชัดเจน ชวยใหสามารถระบุ  และวเิคราะหความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นได
อยางครบถวน  โดยเทคนิคการกําหนดวัตถุประสงคมีหลายเทคนิควิธี  เชน  อาจคํานึงถึงหลัก SMART  
ไดแก 

Specific   : มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน     
Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได  
Achievable  : สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได  
Reasonable  : สมเหตุสมผล มคีวามเปนไปได    
Time constrained : มีกรอบเวลาทีชั่ดเจนและเหมาะสม 
 
 

ตัวอยางแสดง ขั้นตอนที่  1  การกําหนดวัตถุประสงค  ดังตัวอยางแสดงในภาคผนวก  ข 
 
ตัวอยางที่ 1   แบบ SKRU-ERM 1   แบบการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และวัตถุประสงคของ  
                                                          แตละขั้นตอนหลัก                
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2. การระบุความเสี่ยง  

ในการระบุความเสี่ยง ควรตองทําความเขาใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ 
“ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”  กอน 

 

2.1 ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการ
ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ  การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ  ซ่ึงเปนความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป 

ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4  ลักษณ  ดังนี้ 
1.  Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร เชน การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย 

 ตลาด ภาพลักษณ ผูนํา ช่ือเสียง และลูกคา  เปนตน 
2.  Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกีย่วของในระดับปฏิบัติการ เชน  กระบวนการ เทคโนโลยี 

 และคนในองคกร เปนตน 
3.  Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานการเงนิ เชน  การผนัผวนทางการเงิน 

สภาพคลอง  อัตราดอกเบี้ย ขอมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เปนตน 
4.  Hazard Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภัยพิบัตทิางธรรมชาติ เชน  การสูญเสียทางชีวิตและ 

ทรัพยสิน และการกอการราย  เปนตน 
 

ตัวอยาง  ความเสี่ยงโดยทัว่ไป 
1. การตัดสินใจทีผิ่ดพลาดจากการใชขอมูลที่ไมถูกตอง ไมสมบูรณ หรือไมเปนปจจุบนั 
2. การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
3. การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. เกิดการทจุริตในองคกร 
5. การสูญเสียทรัพยากร 
6. รายงานทางการเงินไมนาเชื่อถือ 
7. เกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของหนวยงาน 
8. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และวธีิปฏิบัติงาน  
9. การใชทรัพยากรอยางไมประหยัด  

 

2.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไม
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได
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อยางไร และทําไม  ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพื่อจะไดวิเคราะหและ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

 

ตัวอยาง  ปจจยัเสี่ยง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง 
1. บรรยากาศทางจริยธรรม 
2. ความกดดันจากฝายบริหาร 
3. ความรูความสามารถของบุคลากร 
4. ราคา/มูลคาของทรัพยสิน 
5. ความสามารถในการเปลี่ยนเปนตัวเงนิของทรัพยสิน 
6. ปริมาณการบนัทึกรายการและจํานวนเอกสาร 
7. สภาพความเปนจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ 
8. สภาพความเปนจริงในการแขงขัน 
9. กิจกรรมที่ซับซอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
10. ระเบียบตางๆของทางราชการ 
11. ระบบขอมูลสารสนเทศที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
12. การกระจายของสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
13. ความเพยีงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
14. การเปลี่ยนแปลงองคกร  การปฏิบัติงาน หรือเทคโนโลยี 
15. การตัดสินใจของฝายบริหาร 
16. การประมาณการดวยตวัเลขทางบัญชี 
17. การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ 

 
2.3   การระบุความเสี่ยง  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยง

และปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม  เพื่อใหทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ที่อาจมี
ผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยตองคํานึงถึง 

        1. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย  เชน นโยบายภาครัฐ  กฎหมาย  หรือระเบียบขอบังคับ 
         2. สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัย  เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ                
การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  โครงสรางองคกร ระเบียบ  ขอบังคับภายใน 

 

  วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง  มีหลายวิธีซ่ึงแตละหนวยงานอาจเลือกใชไดตามความ
เหมาะสม  ดังนี้ 
        1.  การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง  เพื่อใหไดความเสี่ยงที่หลากหลาย  
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        2.  การระบุความเสี่ยงโดยการใช checklist ในกรณทีี่มีขอจํากัดดานงบประมาณและ
ทรัพยากร 
        3.  การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคําถาม “ what-if ”  
      4.  การระบคุวามเสี่ยงโดยการวิเคราะหขัน้ตอนการปฏบิัติงานในแตละขั้นตอนที่สําคัญ 
 

 ตัวอยางแสดง  ขั้นตอนที่ 2   การระบุความเสี่ยง   ดังตัวอยางในภาคผนวก ข 
ตัวอยางที่ 2   แบบ SKRU-ERM 2   แบบการระบุความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง  
      

 
 

3. การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง  เปนกระบวนการที่ประกอบดวย  การวิเคราะห  การประเมิน  และการ

จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือ
ขององคกร    ซ่ึงประกอบดวย  4  ขั้นตอน  คือ 

3.1  การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
            เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก  ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง (Likelihood)  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับของความเสี่ยง (Degree 
of Risk)โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น  
ซ่ึงสามารถกําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอม
ในหนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการและฝายบริหารของหนวยงาน 

3.1.1  ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)   หมายถึง ความเปนไปได 
ที่เหตุการณจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร พิจารณาจากสถิติการเกิด
ความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปจจุบัน หรือการคาดการณ
ลวงหนาถึงความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) โดย
แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1)   ดังตาราง 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวอยาง  ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงปรมิาณ 
ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือน ตอ คร้ังหรือมากกวา 
4 สูง 1-6 เดือน ตอ คร้ังแตไมเกนิ 5 คร้ัง 
3 ปานกลาง 1 ป  ตอ  คร้ัง 
2 นอย 2-3 ป  ตอ  คร้ัง 
1 นอยมาก 5 ป  ตอ คร้ัง 
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ตัวอยาง  ระดบัโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทกุครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ คร้ัง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดในกรณยีกเวน 

 
 

3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ ซ่ึง
อาจเกิดประการเดียวหรือหลายประการ โดยเกิดไดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซ่ึงในที่นี้จะหมายถึงความ
เสียหายที่เกิดกับองคกร โดยพิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลคาความเสียหายที่มีตอองคกรใน
กรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบงระดับของผลกระทบออกเปน 5 ระดับ ไดแก  สูงมาก (5)       
สูง (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยมาก (1)   ดังตาราง 

 

                    ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้  
 

ตัวอยาง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ง  (Impact)   เชิงปริมาณ 
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก > 10 ลานบาท 
4 สูง > 2.5 แสนบาท - 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 - 2.5 แสนบาท 
2 นอย > 10,000 - 50,000 บาท 
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 
ตัวอยาง  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ง  (Impact)   เชิงคุณภาพ 

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 
4 คอนขางรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยดุงาน 
2 นอย มีการสูญเสียทรัพยพอสมควร มีการบาดเจบ็รุนแรง 
1 นอยมาก มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง 
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3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 4 ระดบั ไดแก สูงมาก สูง  
ปานกลาง และนอย 
 

          ตัวอยาง     ระดับของความเสียหาย (Degree of Risks) 
 

ผล
กร
ะท

บข
อง 

คว
าม
เสี่ย

ง 5        
4        สูงมาก        
3        สูง             
2        ปานกลาง  
1        นอย           

 1 2 3 4 5    
            โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง    

 
 
 

  3.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสีย่งแตละปจจยัที่ระบุไวมาประเมนิโอกาส     (Likelihood)  

 ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย  (Impact) 
จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถกูตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจาํกัด โดยอาศยัเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 

โดยคณะกรรมการผูประเมนิของหนวยงานควรเปนผูมคีวามรู ความชาํนาญ  และมปีระสบการณ 
ในเรื่องนั้นๆ   สําหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัย
ความเสี่ยงนัน้  อาจใชคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุม หรือใหแตละคนเปนผูใหคะแนนแลวนําคะแนน
นั้นมาหาคาเฉลี่ย  เปนตน  ทัง้นี้มีขั้นตอนดาํเนินการ ดังนี ้

1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส / ความถี่ที่ 
จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอมหาวิทยาลัย / 
 หนวยงาน  วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด   ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
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การคํานวณระดับความเสี่ยงโดยรวม 
   ระดับความเสี่ยงโดยรวม (Risk Exposure) หมายถึง คาระดับของความเสียหายที่เกิดจากความ

เสี่ยง ซ่ึงไดจากความสัมพันธระหวางระดับของระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยงแสดงความสัมพันธ  เชน   ถาระบุระดับความถ่ีในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของ
ผลกระทบความเสี่ยงไดแลวตกอยูในระดับตั้งแต 5 – 3 โดยเรียงลําดับ จากระดับ สูงมาก(5) สูง(4) ปาน
กลาง(3) นอย(2) นอยมาก(1)  สําหรับการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง ไดนําคาระดับ
คะแนนของโอกาส  และคาคะแนนของผลกระทบหรือความเสียหาย มาพิจารณารวมกัน เชน  กิจกรรมที่
มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีคาคะแนนในระดับ 3  และมีผลกระทบในระดับ 3  จะมีคาระดับ
ความสําคัญในระดับ  9  (โอกาส ระดับ 3 X ผลกระทบระดับ 3 = คาระดับความสําคัญ = 9)  และนําผล
ระดับความสําคัญที่ไดมาเรียงลําดับจากนอยไปหามาก เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และจัดการกับความ
เสี่ยงตามลําดับความสําคัญ 
 
ระดับความเสี่ยงโดยรวม  (Risk Exposure)  

             =   ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    (Likelihood) x  ระดับของผลกระทบ   (Impact) 
 

3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง 
  เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรง 

ของผลกระทบ (Impact)  ของแตละปจจัยเส่ียงแลว   ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย / หนวยงาน วากอใหเกิดระดับ
ของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง   ซ่ึงจะทําใหหนวยงานทราบวามีความเสี่ยงใดเปน
ความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 
 

3.4  การจัดลําดับความเสี่ยง 
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว    จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอ 

มหาวิทยาลัย หรือ คณะ /สถาบัน /สํานัก  เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ที่ประเมินไดตามตาราง
การวิเคราะหความเสี่ยง  โดยจัดเรียงตามลําดับคาจากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  นอย  และเลือกความ
เสี่ยงที่มีระดับสูงมาก  และหรือสูง  มาจัดทําแผนการบริหาร /จัดการความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป  
 

ตัวอยางแสดง  ขั้นตอนที่  3  การประเมินความเสี่ยง ดังตัวอยางแสดงในภาคผนวก  ข 
ตัวอยางที่ 3   แบบ  SKRU-ERM 3   แบบการจัดลําดับความเสี่ยง 
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4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี  หรือมีอยูแลว  วาสามารถชวยควบคมุความ
เสี่ยงหรือปจจยัเสี่ยงไดอยางเพียงพอหรือไม  หรือเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงคของการควบคุม
เพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มผีลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 การประเมินมาตรการควบคุม  เปนการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวย
ควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงกิจกรรมการ
ควบคุมดังกลาว  หมายถึง   กระบวนการ  หรือวิธีการปฏิบัติงานตางๆ   ที่จะทําใหมั่นใจไดวา
ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่ตองการ   สามารถชวยปองกันและ
ช้ีใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได   
 โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ  เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
อยูแลว  เชน การอนุมัติ  การลงความเห็น  การตรวจสอบ  การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน   
การจัดการทรัพยากร และการแบงหนาที่ของบุคลากร เปนตน  ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว               
4  ประเภท  คือ 
 

1.   การควบคุมเพื่อการปองกนั (Preventive Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมตัิ  การจัดโครงสรางองคกร การ
แบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ 

2. การควบคุมเพือ่ใหตรวจพบ (Detective Control)  เปนวธีิการควบคุมทีก่ําหนดขึ้น 
เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยนัยอด การตรวจนับ                
การรายงานขอบกพรอง ฯลฯ 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน 
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี  เปนตน 

4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข 
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง  หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต  เชน  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม  
เปนตน 
 สําหรับแนวทางของมหาวิทยาลัย หลังจากประเมินความเสี่ยงแลวหนวยงานจะทําการ
วิเคราะหการควบคุมที่มีอยูเดิมกอน  วาไดมีการจัดการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวขางตนไวแลว
หรือไม  ซ่ึงโดยปกติจะมีการกําหนดอยูคอนขางมาก แตผูปฏิบัติงานมักไมคอยปฏิบัติตามการควบคุมที่
กําหนด  จึงจําเปนที่หนวยงานตองวิเคราะหและประเมินการควบคุมเหลานั้นกอน  โดยนําผลจากการ
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จัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง มาประเมินมาตรการควบคุมกอนเปนอันดับแรก  ตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. นําเอาปจจยัเสีย่งที่อยูในระดบัความเสี่ยงสงูมาก และสูง มากําหนดวิธีการควบคุมทีค่วร
จะมีเพื่อปองกนั หรือลดความเสี่ยง หรือปจจัยเสีย่งเหลานั้น   

2. พิจารณา หรือประเมินวาในปจจุบันความเสี่ยง หรือปจจยัเสี่ยงเหลานัน้  มีการควบคมุอยู
แลวหรือไม   

3. ถามีการควบคุมแลว ใหประเมินตอไปวาการควบคุมนั้นไดผลตามความตองการอยู
หรือไม 
 

ตัวอยางแสดง ขั้นตอนที่ 4. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดงัตัวอยางในภาคผนวก  ข 
 ตัวอยางที่  4   แบบ SKRU-ERM 4  แบบการประเมินมาตรการควบคมุความเสี่ยง 
 
5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง (แผนการบริหารความเสี่ยง) 
 การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  เปนการนํากลยุทธ  มาตรการ  หรือแผนงานมาใชปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ/สถาบัน/สํานัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง  หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ และนํามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น  ไมใชกระบวนการที่สรางขึ้นและอยูดวยตนเอง
อยางเปนอิสระเพียงลําพังได  แตจะเปนกระบวนการที่สรางขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ชวยเสริมการทํางาน
รวมกับโครงการหรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู ใหเปนไปดวยความราบรื่นหรือปองกันโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและเปนปญหาหรืออาจจะกลาวไดวาเปนการมองไปขางหนา ปองกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตอยางมีเหตุมีผล  มีหลักการและหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานในภารกิจ
ของหนวยงาน/โครงการที่มีการวางแผนปฏิบัติงานไวแลวในแตละขั้นตอน 
 5.1  การบริหารความเสี่ยง  เปนกิจกรรมหลักที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการบริหารองคกร 
ที่สามารถทําใหหนวยงานสามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใตงบประมาณและทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจําเปนตองประกอบดวย 
  1.  การประเมินระดับความเสี่ยง 
  2.  การวิเคราะหเพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง 
  3.  การรองรับและควบคุมความเสี่ยง 
 5.2  การจัดการกับความเสี่ยง  เปนการเลือกลําดับกอนหลัง กลยุทธ วิธีการจัดการกับความ
เสี่ยงที่ไดจัดเรียงไวแลว ตลอดจนกําหนดแนวทาง มาตรการ ผูรับผิดชอบ และกรอบเวลา ในการจัดการ
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ความเสี่ยงนั้นๆ  ภายใตทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร รวบรวมเปนแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงของหนวยงานตอไป 
  5.2.1  ขอมูลสําคัญท่ีตองพิจารณา  การจะเลือก กลยุทธ วิธีการจัดการกับความเสี่ยง  ที่
มีประสิทธิผลนั้น ๆ  ควรตองพิจารณา ขอมูลดังตอไปนี้ 
   (1)  วัตถุประสงคทั้งระดับองคกร และระดับโครงการ งาน กิจกรรม 
   (2)  ปจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุ 
   (3)  จุดออนของระบบการควบคุมที่มีอยูเดิม 
   (4)  ลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่ไดจัดเรียงไว 
   (6)  คาใชจายที่ตองเกิดขึ้น 
  5.2.2  การเลือกจัดการกับความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือนํามาผสมผสานใหเหมาะสมกับสถานการณได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร
ผูรับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบงวิธีจัดการไดหลายวิธี  ดังนี้ 
   (1)  การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)   เปนการตกลงกันที่จะยอมรับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันความเสี่ยง ที่ตองเสียคาใชจายในการ
สรางระบบควบคุม  แตอยางไรก็ตามหากหนวยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงดวยวิธีนี้   ก็จะตองมีการ
ติดตามเฝาระวังความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 
   (2)  การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Risk Reduction)  เปนการปรับปรุงระบบ
การทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  หรือลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได  เชน  การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการ
ทํางานใหกับพนักงาน    การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   เปนตน 
   (3)  การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)  เปนการ
กระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป  เชน  การทําประกันภัย/
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน หรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน  เชน งาน
รักษาความปลอดภัย    เปนตน 
   (4)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Risk Avoidance)  เปนการจัดการกับความเสี่ยง
ที่อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ /
กิจกรรมที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป      
 5.3  การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง   เปนการนําสิ่งที่ไดดําเนินการตั้งแต ขั้นตอนที่ 1 ถึง
ขั้นตอนที่  5.2  มาประมวลผล แลวจัดทําเปนขอกําหนด วิธีการ มาตรการ ผูรับผิดชอบ และกรอบเวลา
ในการควบคุม และกํากับเพื่อจัดการกับความเสี่ยง 
 5.4  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   เปนสวนสําคัญที่จะตองปรากฏในแผนการบริหาร
ความเสี่ยง  ในกลุมความเสี่ยงที่เลือกจัดการดวยวิธีควบคุม ระดับความเสี่ยงที่สูงใหอยูในเกณฑที่ยอมรับ
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ได ซ่ึงดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)  ใชระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 2544  โดยมีประเด็นสําคัญ  คือ  
   5.4.1  วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน มี 3  ประการ 
    (1)  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
    (2)  เพื่อความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 
   (3)  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ 
 

5.4.1  มาตรฐานการควบคุมภายใน  มีองคประกอบ  5  สวน     ดังนี ้
   (1)  สภาพแวดลอมการควบคุม  ( Control  Environment ) 

(2)  การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
(3)  กจิกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
(4)  สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
(5)  การติดตามและประเมนิผล  ( Monitoring and Evaluation ) 
 

  5.4.3  ประเภทของการควบคุม  มี 4  ลักษณะ 
   (1)  การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control)  ใชเพือ่ปองกันหรือ  
                                               ลดความเสียหาย 
   (2)  การควบคุมเพื่อการตรวจสอบ ติดตาม (Detective Control)    
                                               ใชคนหาใหพบความเสี่ยง 
   (3)  การควบคุมเพื่อแกไขขอบกพรอง (Corrective Control)     
                                               ใชปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด 
   (4)  การควบคุมเพื่อแนะนําวธีิการปฏิบัติงาน (Directive Control)   
 

  ซ่ึงวิธีการจัดการความเสี่ยงของแตละหนวยงานอาจมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอมของหนวยงานนั้นๆ  เชน  บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียวแตสามารถ
ควบคุมไดหลายความเสี่ยง  หรือบางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมหลายวิธีรวมกันเพื่อควบคุมความ
เสี่ยงสําคัญเพียงเรื่องเดียว  เปนตน 
 ดังนั้นเมื่อหนวยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมิน
การควบคุมแลว  ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจายของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือก
มาตรการลดความเสี่ยงอยางเปนระบบ  โดยพิจารณาจาก 
 1.  พิจารณาวาจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได  ซ่ึงผูบริหารจะเปนผูกําหนดระดับความเสี่ยงที่หนวยงานยอมรับไดขึ้น  
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 2.  พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน (Cost) ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุม กับ
ผลประโยชน (Benefit) ที่จะไดรับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกลาว วาคุมคาหรือไม 
 3.  กรณีที่หนวยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกําหนดวิธีการควบคุม
ในแผนบริหารความเสี่ยง 

   4.  สําหรับในรอบปถัดไป  ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน  ที่ยัง 
ดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือไมไดดําเนินการ  มาบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หาก
พบวายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน  ใหนํามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง     
 
ตัวอยางแสดง ขั้นตอนที่  5  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  ดังตัวอยางในภาคผนวก ข 
 ตัวอยางที่ 5  แบบ  SKRU-ERM 5   แผนบริหารความเสี่ยง 
 
6. การรายงาน  
  เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง  วามีความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยู  มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด  และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น
อยางไร  เสนอตอผูบริหาร  เพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจาก
ผูบริหาร  ซ่ึงหลังจากหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูใน
ระดับสูงมาก และหรือสูง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว จะตองจัดทํารายงาน ดังนี้   
  (1)  หนวยงานที่ไดมีการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2546  ขอ 6                
การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงเปนองคประกอบหนึ่งของการควบคุมภายใน  การจัดทํารายงานควร
ใชแบบรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ 
  (2)  ใหจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร ซ่ึง
ควรกําหนด ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปงบประมาณ 
 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง    

การจัดทํารายงานการบริหรความเสี่ยง แบงเปน  
1.1  ระดับมหาวิทยาลัย  ใหจัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยงตามรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงเสนอขอความเหน็ชอบจากอธิการบด ี และจัดสงคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ทกุสิ้นปงบประมาณ   ซ่ึงประกอบดวย แบบฟอรม  
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1.  แบบ SKRU-ERM.R1   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มรภ.สงขลา                                     
2. แบบ SKRU-ERM.R1.1 แผนบริหารความเสี่ยง มรภ.สงขลา 
 

ตัวอยางในภาคผนวก   ข  ตวัอยาง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ระดับมหาวิทยาลัย                                   
1.2  ระดับ คณะ/สํานัก/สถาบนั ใหจัดทํารายงานผลการบริหารความเสีย่ง  เสนอขอ 

ความเหน็ชอบจากคณบดี/ผูอํานวยการ  และจัดสงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ทุก 6 เดือน 9 เดือน และทุกสิ้นปงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย แบบฟอรม  

1. แบบ SKRU-ERM.R2     รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
2. แบบ SKRU-ERM.R2.1  แผนบริหารความเสี่ยง  
3. แบบ SKRU-ERM.R2.2  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
4. แบบ SKRU-ERM.R2.3  แบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
                                               ในงวดกอน 

ตัวอยางในภาคผนวก   ข  ตวัอยาง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ระดับคณะ/ สํานัก/สถาบัน 
 
 

7. การติดตามผล และทบทวน 
 การติดตามผล  เปนการติดตามผลภายหลังจากไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว  
เพื่อใหมั่นใจวา  แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอ
ความสําเร็จ   ความรุนแรงของผลกระทบ  วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง   รวมถึงคาใชจายของการ
ควบคุม  มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ 

1. เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้ง 
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยง หรือไม 

2. เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมทีม่ีการทําเพิ่มเตมิวาแลวเสร็จ 
ตามกําหนดหรือไม  สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให
ดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไป
รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน  ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหนวยงาน
อาจกําหนดขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทํา Check List  การติดตาม  พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการ
ติดตามผล   โดยสามารถติดตามผลไดใน  2 ลักษณะ  คือ  

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring)   เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด  เชน ทุก 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน หรือทุกสิ้นป  เปนตน   
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2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  เปนการติดตามที่รวมอยูใน
การดําเนนิงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน  โดยมากมักอยูในรูปกจิกรรมการบริหารและการกาํกับ
ดูแลตามหนาที่ประจําของบคุลากร   เชน การเปรียบเทยีบ  การสอบยัน การสอบทานงานตามสายการ
บังคับบัญชา  เปนตน 

 
 

การทบทวน  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขัน้ตอน เพื่อ
พัฒนาระบบใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป    
 
ตัวอยางในภาคผนวก   ข  ตวัอยาง การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  ระดับคณะ/สํานัก/สถาบนั 

1.  แบบ SKRU-ERM.R2.2  แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
2. แบบ SKRU-ERM.R2.3  แบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
                                               ในงวดกอน 

 
กระบวนการการควบคุมภายใน 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน  มีองคประกอบ  5  สวน     ดังนี ้
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม  ( Control  Environment ) 
2.  การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3.  กิจกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5.  การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 

 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
 หมายถึง  สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุมในหนวยงาน   ในการ
ดําเนินงานจะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน    ซ่ึงฝายบริหารจะมี
อิทธิพลสําคัญตอการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในในหนวยงาน     เชน    
จริยธรรมของการทํางาน    ความซื่อสัตย  ความไวใจได  ความโปรงใส  และการมีภาวะผูนําที่ดี   ซ่ึง
รวมทั้งการกําหนดนโยบาย   โครงสราง   และระเบียบวิ ธีปฏิบัติที่ เหมาะสม   สําหรับตัวอยาง
สภาพแวดลอมการควบคุมในหนวยงาน    เชน 

 1.1  ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร 
ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหารแตละบุคคลยอมแตกตางกัน   และจะเปนปจจัยที่

สงผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน  เพราะผูบริหารมีหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย    มาตรการ    และระบบการควบคุมภายใน   แตอยางไรก็ตาม      ผูบริหารตองรับผิดชอบใน
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การเลือกปรัชญาและวิธีการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดขึ้น    
ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี    โดยดําเนินการ   ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน  มาตรฐาน  และแนวทางการปฏิบัติงานเปน         
ลายลักษณอักษรใหชัดเจน  และแจงใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานทราบ 

2.  กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม  มีสายการบังคับบญัชา และความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานภายในที่ชัดเจน   รวมทั้งมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกบุคลากร
ในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

3.  กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง  ( Job  Description ) ของบุคลากรทุกตําแหนงหนาที่   
และระดับของความรู   ความสามารถ    และทักษะที่จําเปนตองใชในแตละงานอยางชดัเจน 

4.  กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคลากรตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน    และเปนธรรม      รวมทั้งกําหนดบทลงโทษทาง
วินัยใหชัดเจน 

5.  กําหนดใหมคีณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit  Committee )   
และหนวยตรวจสอบภายใน 
 

1.2  ความซื่อสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัตงิาน 
การบริหารและการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม   เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง   

ทั้งสองประการนี้เปนสิ่งที่ตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ    ฝกอบรมหรือ
กําหนดสิ่งจูงใจ    และผูบริหารตองเปนตัวอยางของเจาหนาที่ในหนวยงาน    ทั้งนี้  ผูบริหารตองมีการ
ส่ือสารใหเจาหนาที่ทุกคนในหนวยงานรับทราบ  และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตยและมีจริยธรรม  จนเปนบรรทัดฐานหรือขอตกลงรวมกันที่ใหหนวยงานถือปฏิบัติเพราะความ
ซ่ือสัตยและจริยธรรมเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของสภาพแวดลอมการควบคุมโดยผูบริหารควร
ดําเนินการ     ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน และทําตัวใหเปนตัวอยางอยาง
สม่ําเสมอทั้งโดยคําพูดและการกระทํา  ส่ือสารและแจงใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับทราบตลอดจนเขาใจใน
หลักการของจริยธรรมดังกลาว 

2. จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหนวยงานไวใหชัดเจนโดยรวมถึง
กรณีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวย 

3.  ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด  ความซื่อสัตยและจริยธรรมเปนปจจัย
เบื้องตนที่สําคัญ   ซ่ึงจะสงผลถึงการจัดโครงสรางของหนวยงาน รวมท้ังการจัดการและการติดตาม
ประเมินผลองคประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ดวย 
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1.3 โครงสรางของหนวยงาน 
โครงสรางของหนวยงานที่ไดรับการจัดไวเปนอยางดี     จะเปนพื้นฐานสําคัญที่ทําให 

ผูบริหารสามารถวางแผนงาน    ส่ังการ   และควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว   และมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจัดโครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหนวยงาน
นั้น ๆ   เชน 

1.  การรวมศูนยอํานาจหรือกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ  หากกิจการ 
เลือกใชการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ    คุณสมบัติ เฉพาะตัวของผูไดรับอํานาจยอมมี
ความสําคัญ      กรณีวิธีกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจ    ระบบและขั้นตอนการทํางาน  รวมถึง
กระบวนการในการติดตามผล  ก็จะมีความสําคัญมากกวาคุณสมบัติของตัวบุคคล 

2.  การจัดโครงสรางของหนวยงานที่มกีารผลิตโดยเครื่องจักร   อาจใชโครงสรางและการ 
ควบคุมที่เปนระเบียบแบบแผนแนนอน   แตโครงสรางที่มีรูปแบบแนนอนอาจไมเหมาะสมกับ
กิจกรรมการบริการ  หรืองานที่เกีย่วกบัการคนควาวจิยั  ทางวชิาการ     เปนตน 

3.  การมอบอํานาจตองใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและ 
ตองชัดเจน 

1.4  นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 
ปจจัยสําคัญที่ชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรใน 

หนวยงานนั่นเองที่เปนตัวจักรสําคัญ   ดังนั้น  การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและ
เหมาะสม จะชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น      เชน 

1.  กําหนดหลกัเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการวาจาง   การพฒันา  การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง  รวมทั้งการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน 

2.  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job  Description )  ของเจาหนาที่ในแต 
ละตําแหนงใหชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางสาํหรับการปฏิบัติงาน 

3.  กําหนดมาตรการเกี่ยวกบัการประกันความซื่อสัตยของพนักงาน 
  4.  มีระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน  อยางเปนระบบ
และสม่ําเสมอ 

5. กําหนดแนวปฏิบัติกรณีทีม่ีการขัดแยงของผลประโยชน ( Conflict  of  Interest )  
ตอหนวยงาน 

1.5  การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน   เปนปจจยัสําคัญที่ 

สงผลตอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน    ดังนั้น   ผูบริหารควรกําหนดอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน    ดังนี้ 

1.  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน   โดยคํานึงถึงการ 
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กระจายอํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน 
2.  กําหนดคูมือปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
3.  กําหนดระบบการติดตามประเมินผล   ซ่ึงรวมถึงการจัดทําแผนงาน     และระบบ 

การรายงานผลงานอยางสม่ําเสมอ 
 

 1.6  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
     คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเปนกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่งในการ

ชวยตรวจสอบและสอบทานงานใหเปนไปตามแผนงานที่ฝายบริหารวางไว  คณะกรรมการตรวจสอบที่
มีความรูความสามารถและมีความเปนอิสระในการทํางาน     จะชวยสงเสริมและสนับสนุน
สภาพแวดลอมการควบคุมภายในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

  สภาพแวดลอมการควบคุม   เปนองคประกอบเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศในหนวยงาน    
เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุ
วัตถุประสงค   ซ่ึงเปนองคประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองคประกอบการควบคุมอื่น ๆ ตอไป 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1  ความเสี่ยง   หมายถึง   เหตุการณที่ไมพึงประสงคหรือการกระทําใด ๆ อันจะกอใหเกดิผลลัพธ

ในดานลบหรือเปนผลลัพธที่ไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กาํหนดความ
เสี่ยง  อาจเกดิจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน การควบคมุภายใน   หรือการที่หนวยงาน
ตรวจไมพบขอผิดพลาด  ฯลฯ 
 

1.  ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน  ความเสี่ยงลักษณะนี้  เปนความ 
เสี่ยงที่มีอยูโดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง  เมื่อใดก็ตามทีต่ัดสินใจทีจ่ะทํางานหรือกิจกรรม  ก็ยอมจะมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้น  เชน  การทําธุรกิจการคาขายกับตางประเทศหรือการสั่งซื้อของจากตางประเทศของ
ทางราชการ   ความเสี่ยงก็คอือัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลีย่นแปลงไป  ฯลฯ 
 

2.  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน  เปนความเสี่ยงที่ 
ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานไมครอบคลุม     และไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการ
ดําเนินงานของหนวยงานได    อาจเปนเพราะหนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม            
เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน  หรือหนวยงานนั้นไมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ไดจัดไว   เปนตน 
 

3.  ความเสี่ยงจากการตรวจไมพบขอผิดพลาด   ความเสี่ยงลักษณะนี้    เปนความเสี่ยงที่การ 
ตรวจสอบไมสามารถคนพบความผิดพลาดของรายการที่มีอยู   เนื่องจากผูตรวจสอบไมสามารถ
ตรวจสอบทุกกิจกรรมในหนวยงานนี้ได     และจําเปนตองใชระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุมตัวอยาง
หรืออาจเนื่องจากผูตรวจสอบไมมีความอิสระเพียงพอหรือไมอยูในวิสัยที่จะเขาไปตรวจสอบได 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

40 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
QMD 

สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน 
 

 1.  ปจจัยภายใน    เชน   นโยบายของผูบริหาร   ความซื่อสัตย  จริยธรรม  คุณภาพ
ของบุคลากร   การเปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ   การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง  การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง  และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย   
ระเบียบ  หรือขอบังคับของหนวยงาน   เปนตน 
 

                             2.  ปจจัยภายนอก     เชน   กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน  สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง     
เปนตน 
 

2.2  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง   การวิเคราะห
ความเสี่ยง   และการกําหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

      การประเมินความเสี่ยงในหนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
หนวยงาน    เพื่อใหทราบเหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูใน
ระดับที่เกิดความเสียหายนอยที่สุด     

2.3  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง  การประเมนิความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
ใหอยูในระดบัที่หนวยงานยอมรับได  สามารถดําเนินการเปน  4  ขั้นตอน    ดังนี ้

 

  1.  ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน     วัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน   จะตองสอดคลองกับภารกิจ   ( Mission )  ของหนวยงานนั้น ๆ    ซ่ึงโดยทั่วไปวัตถุประสงค
ของหนวยงานจะแบงออกเปน  2   ระดับ     คือ 

1.1 วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เปน
วัตถุประสงคของการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไวในแผนกลยุทธ   และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน  เชนเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธในภาพรวมของ
หนวยงาน    เชน    ภารกิจหลักของหนวยงาน    โครงสรางของหนวยงาน   แนวโนมการดําเนินงานของ
หนวยงานในอนาคต      นโยบายการบริหารงาน  หรือนโยบายการเงินการคลัง       เปนตน 

1.2 วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เปน
วัตถุประสงคของการดําเนนิงานที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกจิกรรมที่หนวยงานกําหนด   เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละกจิกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน   เชน  ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี      เปนตน 

  
  2. ระบุปจจัยเสี่ยง   ปจจัยเสี่ยงของหนวยงานสามารถเกิดขึ้นไดทั้งจากปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบถึงวัตถุประสงค  เปาหมาย หรือผลการดําเนินงาน
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ในหนวยงาน    เชน   การเปลี่ยนตัวผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงที่สําคัญ ๆ บอยคร้ัง   การ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม ๆ  ของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน    เปนตน 
 

เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุ 
ประสงคของหนวยงานไมเทากัน   บางชนิดมีผลกระทบทันที   บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว    ดังนั้น   
ผูบริหารตองติดตามพิจารณา  และระบุปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดวา
จะเกิด  ซ่ึงควรครอบคลุมถึง 
  1.  ผลกระทบจากปจจยัทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อุตสาหกรรม     และ
ส่ิงแวดลอมตอการดําเนินงานของหนวยงาน 
  2.  ปจจัยความเสี่ยงที่ไดระบุไวในการวางแผน  และการประมาณการของหนวยงาน 
  3.  ขอตรวจพบที่ไดรับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 
  4.  ปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  เชน  ปจจัยที่ทํา
ใหการดําเนินงานในอดีตที่ผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค  คุณภาพของบุคลากร  การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน   ฯลฯ 
 

 3.   การวิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง   การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีตอ
หนวยงาน   ซ่ึงโดยปกติปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน  การ
วิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน  ผูบริหารควรใหความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ   และ
มีโอกาสเกิดขึ้นบอย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือเทคนิคที่ใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด   
ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถประเมินระดับความสําคัญของความเสี่ยงไดทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น    โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะหปจจัยเส่ียง     
จะเปนดังนี้ 

3.1  ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง    คือ   การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมา 
พิจารณาถึงความสําคัญวา หากเกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน   โดยอาจวัดเปน
ระดับนอย     ปานกลาง     สูง 
  3.2  ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น   คือ   การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงที่ได
เรียงลําดับความสําคัญไวแลว   มีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้น   ในระดับนอยมาก   นอย   ปานกลาง   
สูง  การวิเคราะหโดยการประเมินความสําคัญและการประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น   อาจใช
ผสมผสานกัน   เชน    ปจจัยเส่ียงบางอยางมีอัตราความถี่สูง     เมื่อเกิดขึ้นแตละครั้งสูญเสียเงินนอย  แต
ถาเกิดบอย ๆ เขา  โดยรวมอาจมีจํานวนเงินสูงก็จะทําใหเกิดความสําคัญได 
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      3.3  เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงที่เหมาะสม   โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตอง
วิเคราะหในรูปตัวเลข   แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตาง ๆ   เชน   สําคัญมาก   ปานกลาง    หรือ
นอย    เปนตน 
 

4.  กําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง    เมื่อหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง
แลว ฝายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพื่อปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ   โดยตองคํานึงถึงคาใชจายที่ตองใชวา
คุมกับประโยชนที่จะไดรับหรือไม   ซึ่งในการกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง 
ผูบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด   เชน 
      4.1 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานโดยรวม   ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอกที่มิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร   การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการ
บริหารความเสี่ยง    ซ่ึงมีกลยุทธ    ดังนี ้
  1.  กําหนดโครงสรางพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง        กําหนดผูรับผิดชอบ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง   และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาที่การบริหารความเสี่ยงกับ
หนาที่การประเมินความเสี่ยง   การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนด
วัตถุประสงค  ซ่ึงสัมพันธกับกลยุทธและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ  เราจะประเมินความ
เสี่ยงดวยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  การจัดลําดับความสําคัญ  และการวัดผลกระทบของความ
เสี่ยงเหลานั้นที่อาจเกิดขึ้นตอหนวยงาน 
  2.  ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด   ซ่ึงจะใชระบุความเสี่ยง
ทั้งหมดที่เปนไปได   เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญที่สุดกอน    และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 
  3.  พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง  กลยุทธการบริหารความเสี่ยงที่จะประสบ
ความสําเร็จ  ตองมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงานโดยตรง   กลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง  ตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละประเภท    เชน  กลยุทธการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง    การลดความเสี่ยง  การกระจายความเสี่ยง     และการถายโอนความเสี่ยง    เปนตน 

4. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตองพัฒนาเทคนิค 
การบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติของหนายงาน   โดยเฉพาะการบริหารความ
เสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 
  5. การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง     เปนขั้นตอนของหนวยงาน      
ตองอาศัยงานดานตรวจสอบภายใน      โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืน ๆ   
เชน  การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ   และการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย     
อยางไรก็ตาม    การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล    หมายรวมถึง  การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น  การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มคาใหแกผูถือหุน ( สําหรับธุรกิจ )  และหนวยงาน       
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หนาที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธใกลชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในขอ 
(2)   ดังกลาว 
  6. การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง   มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จของหนวยงานในที่สุด  
แหลงขอมูลที่สามารถนํามาใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองเชื่อถือไดและขอมูลที่เกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน  การปรับปรุงตองรวมถึง
ระบบการวัดเปนจํานวนหนวยที่ใชไดในระยะยาว  เชน  จํานวน  และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไดรับ
การจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น  ระบบการวัดผลที่
เชื่อถือไดจึงเปนสิ่งจําเปน     และจะทําใหหนวยงานสามารถทราบถึงขนาดของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่หนวยงานจะสามารถรับไดหรือไมเพียงใด 

4.2 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน    ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน
และอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร  การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการ
ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม  การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพที่
เปนผลดีกับหนวยงานนั้น   จะมีลักษณะการจัดการได   5   ลักษณะ     คือ 

1.  การจัดการในลักษณะทีย่อมรับในความเสี่ยงนั้น  
2.  การจัดการในลักษณะที่ทาํใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสูระดับความ 

เสี่ยงต่ํา 
3.  การจัดการในลักษณะทีเ่ปนการกระจายความเสีย่ง 
4.  การจัดการในลักษณะทีเ่ปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง 
5.  การจัดการในลักษณะทีเ่ปนการหลีกเลีย่งความเสีย่ง 
 

การจะใชวิธีการใดในการจดัการความเสีย่งดังกลาวขางตน  ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและความ
เหมาะสมของการดําเนนิงานในหนวยงานนั้น ๆ ดวย   ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่อง
ดังตอไปนี ้

1.  ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร   ณ  จุดใด 
2.  ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร ณ            

จุดใด 
3.  กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร   ตองดําเนินการใหเกดิความชัดเจน    และตอง

ส่ือสารใหผูที่เกี่ยวของในหนวยงานทราบดวย 
4.  ตองมีการรายงานผล   เมือ่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 

หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหารความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมตอไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม  
 กิจกรรมการควบคุม     เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหมี
ขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา  ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู 

 

ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเปนและลักษณะของการควบคุม   
ทั้งนี้   ขึ้นอยูกบัความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ๆ   เชน 

1 .   การควบคุ ม ในลั กษณะการป องกันการผิ ดพลาดที่ อ าจ เกิ ดขึ้ น ในทางปฏิบั ติ                           
( Preventive Control )  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น    เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาด
ตั้งแตแรก   โดยเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดขึ้น   เชน   การแบงแยกหนาที่ผูรับเงิน                 
ผูจายเงิน   และผูบันทึกบัญชี   การกําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น   เปนตน 

2.  การควบคมุในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด ( Detective Control )   เปนการควบคุมที่
กําหนดขึ้น เพือ่คนพบขอผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน  การทํางบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร   การตรวจนับพัสดปุระจําป   หรือการทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม   เปน
ตน 

3.  การควบคมุในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control )   เปนการควบคุมทีก่ําหนดขึ้น  
เพื่อเสนอแนะ  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการดําเนนิงานและระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับ
สถานการณอ่ืน ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดใหมีขึ้นในขั้นตอนของการปฏิบัติงานตาง ๆ  ไดแก 
3.1  นโยบายและวิธีปฏิบัติ      ผูบริหารทุกระดับมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติ

งาน แผนงบประมาณ    แนวทางการปฏิบัติงาน  อํานาจในการอนุมัติ  ฯลฯ    ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปน
ปจจัยที่กอใหเกิดการควบคุม เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธและตัวช้ีวัดที่
คาดหมายไวอยางชัดเจน   เพื่อสามารถใชในการติดตามประเมินผลตอไป 

 

 3.2  การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและการแบงแยกหนาท่ี     ผูบริหารควรจัดใหมีการ
กระจายอํานาจและแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางหนวยตาง ๆ หรือบุคคลใหชัดเจน   เพื่อให
เกิดความคลองตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน   สามารถสอบยันกันได  เชน  อํานาจในการอนุมัติ  การ
กําหนดขอบเขตของงาน  เพราะเมื่อผูบริหารไดกระจายอํานาจไปแลวก็จําตองสรางวิธีการควบคุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคที่วางไว 
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3.3  การสอบยันและการกระทบยอด   ผูบริหารในแตละระดับควรจัดใหมีการสอบยันการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับตาง ๆ เพื่อใหทราบปญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
แกไข   ซ่ึงในแตละระดับอาจกําหนดวิธีการสอบยันและกระทบยอดไดหลายวิธี   ดังนี้ 

(1)  ผูบริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบตัิงานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
เปาหมาย แผน และผลการดําเนินงาน ในภาพรวมกบัขอมูลในอดตีที่ผานมา  เพื่อใหสามารถทราบ
ปญหาและหาแนวทางการแกไข  และเตรียมรับสถานการณในอนาคตตอไป 

(2)  ผูบริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะดาน   จาก 
รายงานผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบที่วางไว   โดย
อาจทําการสอบยันและหรือกระทบยอดบอยครั้งตามลักษณะงาน    และความเสีย่งทีค่าดวาจะเกดิขึน้ 
 

3.4  การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล  การจัดใหมีกระบวนการประมวลผล
ขอมูลอยางเปนระบบ  จะทําใหผูบริหารไดขอมูลขาวสารที่ถูกตองสมบูรณ   ทันเวลา    และเชื่อถือได   
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานไดทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ 
การจัดใหมีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะเปนการปองกันการเขาถึงขอมูล     
และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการนําขอมูลไปใชในทางที่ไมสมควร 

 

 3.5  การควบคุมทรัพยสินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน   ทรัพยสินที่มีตัวตนและเอกสาร
หลักฐาน  เชน  เครื่องใชสํานักงาน  วัสดุอุปกรณ   ครุภัณฑ  เงินสดและเอกสารสิทธิตาง ๆ ฯลฯ   ควร
จัดใหมีการควบคุม  เชน  การกําหนดสถานที่เก็บรักษา การเขาถึงทรัพยสินนั้น ๆ และการจัดใหทํา
ทะเบียนคุม  และการตรวจนับอยางเปนระบบ  เปนตน 
 

3.6  กําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงาน  ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่
ผูบริหารสามารถใชในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่วาง
ไวอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

สารสนเทศ    หมายถึง   ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร   ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและ
ไมใชการเงนิรวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก 

 

การสื่อสาร    หมายถึง   การรับและสงขาวสารระหวางกัน   เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง
บุคคลที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน  การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน   ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง     และติดตอ
ระหวางหนวยงานอยางทั่วถึงครบถวน 

หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความตองการของผูใชขอมูลอยาง
เพียงพอ   และเหมาะสมทันตอการปฏิบัติงาน   ตลอดจนการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  ขาวสารที่
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ถูกตอง  เชื่อถือได  ทันเหตุการณ  สะดวกในการเขาถึง และปลอดภัย  รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญ  
และมีระบบการสื่อสารที่ดีซ่ึงจะสงผลถึงการบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะขาวสารที่เปนสัญญาณ
บอกเหตุ อันจะทําใหผูบริหารสามารถแกไขปญหาไดทันกาล  และบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน 

การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารตองจัดใหมีขึ้นและควรเปนระบบการสื่อสารสองทาง  
การสื่อสารภายในหนวยงานที่ชัดเจน  ไมวาจะเปนทางการหรือไมก็ตาม   จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงาน
ใหสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว ซ่ึงปจจัยสําคัญที่ทําใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   คือ 

1. เจาหนาที่ทุกคน   ตองไดรับขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตนอยางชัดเจน
และทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน  รวมทั้งขอมูลขาวสารที่มีผลตอความเสี่ยงที่อาจเกิด
กับหนวยงาน   เชน  นโยบายของรัฐบาล    การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหม ๆ   ฯลฯ 

2.  การกําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงานตองชัดเจน เจาหนาที่ทุก
คน ตองเขาใจถึงบทบาทที่เกี่ยวของกับงานของตนและของผูอ่ืน   รวมทั้งใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมที่กําหนดไว 

3. การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลที่ดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน     ทําให 
สามารถทําความเขาใจ   และประสานงานกันไดเปนอยางดี 
 

ในทํานองเดียวกัน ควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายนอกหนวยงานซึ่งจะมีผลกระทบตอ
การบริหารงานของหนวยงานดวย  ดังนั้น  ประเด็นสําคญัที่ควรดําเนนิการ   คือ 

1. กําหนดชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกีย่วของใหงายขึน้ 
2.  เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของกับหนวยงานภายนอก  ตองเรียนรูวัฒนธรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดวย 
3.  ผูบริหารควรใหความสนใจในขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายนอก 
4.  การติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอก   ตองมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอและสัมพันธกัน 

ในอันที่จะทําใหเกิดความเขาใจอันดตีอกัน  และเขาใจถึงสภาพความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ 
 

สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ   โดยทัว่ไปมักจะเกี่ยวของกับการควบคุมการ
นําขอมูลเขาสูระบบ   การแบงแยกงาน   การสอบทานความถูกตองในการประมวลผล    การควบคุมการ
รับสงขอมูลระหวางระบบงาน   และการควบคุมทางดานผลผลิต     เปนตน 

 
5. การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามผล   หมายถึง  การสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินงาน   เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา    การดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด 
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การประเมินผล     หมายถึง    การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม  เพียงใด   และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูวายังมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมทั้งการวิเคราะห  การหาสาเหตุของความแตกตาง
ระหวางแผนงานกับผลการดําเนินงาน  สรุปผลและเสนอขอแนะนํา     เพื่อใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การติดตามและประเมินผล   เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบงานตาง ๆ ของหนวยงาน  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือขอบังคับ  และ
การปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ในหนวยงาน     ทั้งนี้   เนื่องจาก
มาตรการตาง ๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา   ผูบริหารจึง
จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในวาอยูในระดับที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน     เพียงใด 

สําหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอยเพียงใด   ขึ้นอยูกับผลการประเมินความ
เสี่ยงในเบื้องตนและผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้นเอง 

 

การติดตามประเมินผลจะไดผลดี       ควรมีการปฏิบตัิดงันี ้
5.1  มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแตละองคประกอบของการควบคุม

ภายใน ในทุกๆ ดานอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก   เชน            
ผูตรวจสอบ    ผูตรวจราชการ   หรือผูมาติดตอ   โดยเปรียบเทียบกับขอมูลที่ปฏิบัติงานจริง    

5.2  จําแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการควบคุมภายในเฉพาะจุด   เชน   
การประเมินประสิทธิภาพภายในหนวยงาน    การประเมินระบบงาน    การประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค  การประเมินบุคคล  เปนตน  ซ่ึงการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการ
ประเมินดวย  เพื่อใหมั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ  วา   สามารถ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได โดย เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะหเชิงปริมาณ  นอกจากนี้  ตัวช้ีวัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของ
หนวยงานอื่น  หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป   ก็เปนเครื่องมือชวยในการประเมินผลไดเชนกัน 

5.3  รายงานผลตามขอเท็จจริงอยางเปนอสิระ  ไมปดบงัสิ่งผิดปกติ 
5.4  ส่ังการใหมีการแกไขและติดตามผลอยูเสมอ 

 

สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยูในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
และควรทําอยางตอเนื่อง   ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการกําหนด  กฎหมาย   ระเบียบ                       
การบริหารงาน   และที่ปรึกษาตาง  ๆ   โดยมีวิธีการ  เชน   การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน                 
การตรวจสอบ    การกระทบยอด ฯลฯ    สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ  แยกตางหากจากที่ไดกําหนดการติดตามและประเมินผลโดยปกติ   การติดตามประเมินผล
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โครงการที่เปนกรณีเฉพาะ  อาจใชแบบประเมินตนเอง   การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ   การทดสอบ   
หรืออาจจางผูเชี่ยวชาญหรือผูตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการได 

 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
นั้นๆ ในหนวยงาน       และกรณีมีเรื่องสําคัญควรรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงดวย  นอกจากนี้
การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน   ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย   
กฎระเบียบ   ระบบงานตาง ๆ  ของหนวยงานดวย  เพื่อใหมั่นใจวา 

1. ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมถูกตอง  และเปนผลดีตอการ
บริหารงานของหนวยงาน 

2. ไดมีการตรวจสอบและตดิตามผล  รวมทั้งรายงานของผูตรวจสอบที่ไดสอบทานงาน และ             
ตั้งขอสังเกตไวตอผูบริหารของหนวยงาน   ขอสังเกตเหลานั้น ไดมกีารแกไขและปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

3. การดําเนินงานตาง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยงานตั้งไว 
4. การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได 

 

เมื่อไดติดตามและประเมินผลแลว      ผูประเมินผลจะตองจัดทํารายงานเสนอผูบริหารที่
รับผิดชอบ   โดยการจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเปนระยะ ๆ   โดยควร
จัดทําคําชี้แจงหรืออธิบายใหทราบวาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการ
เกิดขึ้นเพราะเหตุใด   ผูใดจะตองรับผิดชอบกับผลตางที่เกิดขึ้นนั้น    และหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม
ตอไป 

การติดตามและประเมนิผลอยางตอเนื่องเปนประจํา และมีการสั่งการใหแกไขขอผิดพลาดอยู
เสมอ     เปนหวัใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล  ไมควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการควบคุมภายในเทานั้น  
แตควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ทุกดาน  จากผูรับผิดชอบโดยตรง
และอยางอิสระ   หรือโดยผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม
ภายใน  เพื่อใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ เชน  จากการตรวจสอบภายใน อันเปน
เครื่องมือของฝายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  เปนตน 
 
การจัดทํารายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน   

วัตถุประสงค 
 ใหฝายบริหารของหนวยงานรับตรวจใชประกอบในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ  ขอ  6 เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล และ
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คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ (ค.ต.ป.) การใช
รูปแบบรายงาน 

1. ระดับมหาวิทยาลัย (หนวยงานรับตรวจ)  จัดทํารายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน  
เสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และปลัดกระทรวง ประกอบดวย   

 
  1.1  แบบ  ปอ.1  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
   เปนการรับรองการควบคุมภายใน เพื่อใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายใน
ที่ใชอยูมีประสิทธิผล และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค หรือไมเพียงใด  ดังตัวอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง  
  1.2  แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน   
   เปนการสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการ
ประเมินกจิกรรมตางๆ  ดังตัวอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง 
  1.3  แบบ ปอ.3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
   เพื่อนําเสนอจดุออนของระบบการควบคมุภายในหรือความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
พรอมแผนการปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน  จากการประเมินระดบัสวนงานยอยตามแบบ ปย. 2                   
ดังตัวอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง 

 

2.  ระดับหนวยงาน คณะ/สํานกั/สถาบัน  (หนวยงานยอย)  จัดทํารายงานผลประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  เสนอตอ ประกอบดวย    
  2.1  แบบ  ปย.1  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน   
   เพื่อนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในของ
สวนงานยอย  ดังตัวอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง 
  2.2  แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
   เพื่อบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  ระบุการควบคุม
ที่มีอยู  การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู  การควบคุมภายในที่ตองปรับปรุงและ
ผูรับผิดชอบ    ผูตรวจสอบภายใน   ดังตัวอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง 

 
3.  ผูรับตรวจตรวจภายใน 

  3.1  แบบ ปส.  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู
ตรวจสอบภายใน   



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

50 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
QMD 

  เพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวา
ดําเนินการตามวิธีการที่หนวยงานกําหนดหรือไม  เพียงใด  พรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ดังตวัอยางการรายงาน   ภาคผนวก ง 
 
บทสรุป 
 
การบริหารความเสี่ยง 
 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  นอกจากจะชวยใหการบริหารงานใน
องคกรเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแลว ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางได  ตั้งแตโครงการใหญ  
ไปจนถึงงานขนาดเล็ก ในชีวิตประจําวัน  การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับกอนที่
จะเกิดขึ้นยอมดีกวาการแกปญหาที่ปลายเหตุ  ซ่ึงอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ  ทํา
ใหประสบความลมเหลวหรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน 
 

สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสีย่งนั้น  ประกอบดวย 
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง 
2. การมีทีมงานทีเ่ขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทัว่ทัง้

องคกร 
3. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม 
4. การนําการบรหิารความเสี่ยงไปใชเปนตวัช้ีใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน 
5. สรางตัวช้ีวัดทีชั่ดเจนและเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตรองคกร 
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิผลใหทัว่ทั้งองคกร 

 
แตทั้งนี้ในองคกรก็อาจมีขอจํากัด ซ่ึงจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทัว่ทั้งองคกร ไม

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  เชน 
1. การตัดสินใจของฝายบริหาร  โดยใชดุลยพนิิจที่ผิดพลาด 
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

ที่กําหนดไว 
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมอันเนือ่งมาจากปจจยัภายนอกหรือเกิดเหตุการณ 

พิเศษที่ไมไดคาดมากอน 
4. การทุจริตในหนวยงาน  ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต 
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทยีบกับผลตอบแทนที่ได  บางครั้งผูบริหารตองยอมรับใน 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

51 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
QMD 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายที่เสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา
ผลตอบแทนที่ได 
 
การควบคุมภายใน 
 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบการควบคุมภายในของหนวยงานประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
 

1.  ปจจัยเก้ือหนุน 
1.1  ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเร่ิม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน 

หนวยงาน และระบบการควบคุมภายในนัน้ตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติ 
1.2  มีการประเมินความเสีย่งและบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 
1.3  มีการจัดการเกี่ยวกับทรพัยากรบุคคลอยางเปนระบบและเหมาะสม 
1.4  ผูปฏิบัติงานทุกระดับมคีวามซื่อสัตย  รับผิดชอบในหนาที่การงาน 
 
 

2.  ปจจัยผลักดัน 
ปจจัยที่เปนแรงผลักดันใหระบบการควบคมุภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
2.1  ไดแกวัตถุประสงค ( Purpose )   หนวยงานจะตองมวีตัถุประสงคที่ชัดเจนวากําลัง 

จะทําอะไร  เพือ่ใหสามารถกําหนดทิศทางการทํางานและความกาวหนาของหนวยงานได 
2.2  ขอตกลงรวมกัน  ( Commitment )  เจาหนาที่ทุกระดบัควรมีการตกลงรวมกนัที่จะ 

ปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเพิ่มคณุคาแกหนวยงาน 
2.3  ความสามารถในการบริหารงาน ( Capability )   เพื่อใหหนวยงานมีระบบการ 

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ     สามารถแขงขันกับผู อ่ืนได     ผูบริหารของหนวยงานควรเพิ่มขีด
ความสามารถในดานตาง ๆ  เชน  การบริหารงบประมาณ     การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ              
การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ   เปนตน 

2.4  ปฏิบัติการ  ( Action )   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจงัและ 
สม่ําเสมอ 

2.5  การเรียนรูตอเนื่อง ( Learning )  หนวยงานตองเสริมสรางหรือสนับสนุนให 
เจาหนาที่ทุกระดับมีการศึกษาอยางตอเนื่อง   เพื่อใหมีการเรียนรูที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น  หรือพัฒนา
ระบบการควบคุมใหม ๆ ใหกับหนวยงาน  ทั้งนี้   เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนไดทันเหตุการณ 
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เอกสารอางอิงในการศึกษาการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง 
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ภาคผนวก ก 
 
 

แบบรายงานการบริหารความเสีย่ง 
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   แบบ  SKRU-ERM 1   แบบการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และวัตถุประสงค ของ แตละขั้นตอนหลกั 
 แบบ SKRU-ERM 1 

แบบการกําหนดวัตถปุระสงคของโครงการ และวัตถุประสงค ของแตละขั้นตอนหลัก   
                                                                                     ชื่อหนวยงาน  ...................................................................................... 

                โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………… 
                                                                                     ดาน ......................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงคโครงการ 
(2) 

ขั้นตอนหลัก 
(3) 

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                ชื่อผูรายงาน................................................... 
                                                             (ชื่อหัวหนาหนวยงาน) 

ตําแหนง........................................................... 
วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. ............. 
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 คําอธิบายแบบรายงาน  แบบ  SKRU-ERM 1   แบบการกําหนดวัตถปุระสงคของโครงการ และ 
                                                                            วัตถุประสงค ของ แตละขั้นตอนหลัก 

 
1. ช่ือแบบรายงานการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการและวัตถุประสงคของแตละ

ขั้นตอน 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ) 

5.  คอลัมน (1) โครงการ/กิจรรม  
- ระบุช่ือโครงการ/กิจกรรม 

6.  คอลัมน (2)  วัตถุประสงคโครงการ 
- ระบุวัตถุประสงคโครงการของ คอลัมน (1) 

7. คอลัมน (3) ขัน้ตอนหลัก 
-  ระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญของ คอลัมน (1)  

8. คอลัมน (4)  ระบุวัตถุประสงคขั้นตอนหลกั 
- ระบุวัตถุประสงคของแตละขั้นตอนหลักของคอลัมน (3)  

9.  ระบุช่ือผูรายงาน พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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แบบ SKRU-ERM 2    แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยง     

   แบบ  SKRU-ERM 2  
แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยง    

                                                                                     ชื่อหนวยงาน  ...................................................................................... 
                โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………… 

                   ดาน ......................................................................................................... 
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
ปจจัยความเสี่ยง 

(4) 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 ชื่อผูรายงาน.............................................. 

                                                                    (ชื่อหัวหนาหนวยงาน) 
               ตําแหนง................................................. 

วันที.่.......เดือน...............พ.ศ. .......... 
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คําอธิบายรายงาน แบบ SKRU-ERM 2  แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยง    
 

1. ช่ือแบบรายงานการระบุความเสี่ยงและระบุปจจัยเสีย่ง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ) 

5.  คอลัมน (1) ขัน้ตอนหลัก  
- ระบุขั้นตอนหลักโดยนําขอมลูจากคอลัมน 3 แบบ  SKRU-ERM 1    

6.  คอลัมน (2)   วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 
- ระบุวัตถุประสงคขั้นตอนหลักโดยนําขอมลูจากคอลัมน 4  แบบ  SKRU-ERM 1    

6. คอลัมน (3) ความเสี่ยง 
-  ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จาก คอลัมน 2 วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 

7.  คอลัมน (4)  ปจจัยเสีย่ง 
- ระบุปจจยัเสี่ยง  เชน เวลา งบประมาณ กฎระเบียบ  การพัฒนาศักยภาพ ภาวะการ

แขงขัน ฯลฯ 
8.  ระบุช่ือผูรายงาน พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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     แบบ  SKRU-ERM 3   แบบการประเมินความเสี่ยง 
                                                                                                                                                   แบบ  SKRU-ERM 3 

แบบการประเมินความเสี่ยง 
                                                                                     ชื่อหนวยงาน  ...................................................................................... 

                โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………… 
                   ดาน ......................................................................................................... 

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปจจัยเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง  (5) 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

 
 

ผลคูณ
โอกาสและ
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
สูงมาก    
สูง      
ปานกลาง   
นอย           

ลําดับความ
เสี่ยง 

 
 
 
 
 

        

ชื่อผูรายงาน................................................... 
                                                                                  (ชื่อหัวหนาหนวยงาน) 

ตําแหนง.................................................. 
วันที.่...........ดือน...............พ.ศ. ............. 
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 QMD 

 

คําอธิบาย แบบ SKRU-ERM 3   แบบการประเมินความเสี่ยง 
1. ช่ือแบบการประเมินความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ช่ือโครงการ/กจิกรรม  
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดาน

การบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และดานการบริหารจัดการ) 

5.  คอลัมน (1) ข้ันตอนหลัก  
-  ระบุข้ันตอนหลักโดยนําขอมูลจากคอลัมน 1  แบบ  SKRU-ERM 2   

6. คอลัมน (2)  วัตถุประสงคข้ันตอนหลัก 
- วัตถุประสงคข้ันตอนหลักโดยนําขอมูลจากคอลัมน 2 แบบ  SKRU-ERM 2  

8.  คอลัมน (3) ความเสี่ยง 
-  ระบุความเสี่ยง โดยนําขอมลูจากคอลัมน 3 แบบ  SKRU-ERM 2   

9.  คอลัมน (4)  ปจจัยเสี่ยง 
-  ระบุปจจัยเสี่ยง โดยนําขอมลูจากคอลัมน 4  แบบ  SKRU-ERM 2  

10.  คอลัมน 5 การประเมินความเสี่ยง 
10.1 โอกาส    

-  ระบุระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)    โดยกําหนดเกณฑไว 5 ระดับ   
    (5) สูงมาก  (4) สูง  (3) ปานกลาง (2)  นอย  (1)  นอยมาก 

10.2 ผลกระทบ  
-  ระบุความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โดยกําหนดเกณฑไว 
    5 ระดับ  (5) สูงมาก  (4) สูง  (3) ปานกลาง (2)  นอย  (1)  นอยมาก 

10.3  ผลคูณโอกาสและผลกระทบ   
-  ระบุคาของผลคูณของโอกาสและผลกระทบ 

10.4  ระดับความเสี่ยง   
-  ระบุระดับความเสี่ยง โดยคาผลคูณของโอกาสกับผลกระทบมี 4  ระดับ คือ  
   สูงมาก   (≥15)     สูง (11-14)      ปานกลาง (7-10)     นอย (1-6)  

10.5 ลําดับความเสี่ยง  
-   เมื่อไดคาจัดลําดับความเสี่ยงแลวผลคาคะแนนใดที่มีผลคูณมากที่สุดก็ใหนํามาจัด 
    ทําแผนบริหารความเสี่ยงกอน  

 11.   ระบุช่ือผูรายงาน พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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คําอธิบายหลักเกณฑในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)   และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) 
ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือ

บอยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ  ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดไดยากมาก 

ระดับของความเสี่ยง (Degree  Of Risk)  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง  แบงเปน 4  ระดับ  คือ สูงมาก สูง  ปานกลาง และนอย     
ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risks) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact))         
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัย 
4 สูง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับคณะ สํานัก 

สถาบัน 
3 ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับฝาย กอง 
2 นอย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับผูปฏิบัติงาน 
1 นอยมาก ไมมีผลกระทบเกิดขึ้น 

ผล
กร
ะท

บข
อง 

คว
าม
เสี่ย

ง 

5        สูงมาก       
4        สูง               
3        ปานกลาง    
2        นอย            
1         

 1 2 3 4 5    
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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แบบ  SKRU-ERM 4  แบบการประเมินมาตรการควบคมุความเสี่ยง   
                                                                                                                                          แบบ  SKRU-ERM 4 
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสีย่ง   

                                                                                                    ชื่อหนวยงาน  ...................................................................................... 
                               โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………… 

                                    ดาน ......................................................................................................... 

ขั้นตอนหลัก/ปจจัยเสี่ยง 
 

(1) 

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
√ = มี       × = ไมมี          ? = มีแตไมสมบูรณ 

 
(3) 

ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยูแลว
วาไดผลหรือไม 

√ = ไดผลตามที่คาดหมาย                      
  × = ไมไดผลตามที่คาดหมาย             
 ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

(4) 
 
 
 
 
 

   

                                                 ชื่อผูรายงาน................................................... 
                                                             (ชื่อหัวหนาหนวยงาน) 

ตําแหนง........................................................ 
            วันที่................ เดือน..................พ.ศ. .............   
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 QMD 

คําอธิบาย แบบ SKRU-ERM 4   แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง   
 

1. ช่ือแบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ)  

5. คอลัมน (1) ขัน้ตอนหลัก/ปจจัยเสีย่ 
- ระบุโดยนําขอมูลจากคอลัมน (1) และ คอลัมน (4) แบบ  SKRU-ERM 3 

6. คอลัมน (2)  การควบคุมที่ควรจะม ี
-ระบุวามวีิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตางๆ นั้น
หนวยงานมกีารควบคุมอยูแลวหรือไม โดยใชสัญลักษณแสดงดังนี ้                       
√ =  มี     × = ไมมี     ? = มีแตไมสมบูรณ    

7. คอลัมน (3) การควบคุมที่อยูแลว 
-  ระบุวาจากคอลัมน (2) วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับ 

                        กิจกรรมตางๆ นั้นหนวยงานมีการควบคมุอยูแลวหรือไม โดยใชสัญลักษณแสดงดังนี้    
               √ =  มี     × = ไมมี      ? = มีแตไมสมบูรณ    

8. คอลัมน (4)  ผลการประเมินการควบคุมทีม่ีอยูแลววาไดผลหรือไม     
-  ระบุวาจากคอลัมน 3 ผลการประเมินจากการควบคุมทีอ่ยูแลววาเพยีงพอและม ี
    ประสิทธิผลหรือไม โดยใชสัญลักษณ  ดังนี ้  √ = ไดผลตามที่คาดหมาย   
    ×  =  ไมไดผลตามที่คาดหมาย       ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

9.   ระบุช่ือผูรายงาน พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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แบบ  SKRU-ERM 5    แผนบริหารความเสี่ยง 
                                                                                                                                             แบบ SKRU-ERM 5  

แผนบริหารความเสี่ยง ..............ชื่อหนวยงาน........................... 
                                                                                     ชื่อหนวยงาน  ...................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม……………………………………………………… 
      ดาน ......................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
(1) 

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค 
(2) 

ความเสี่ยงที่ยงัเหลืออยู 
(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การจดัการความเสี่ยง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

 
 
 
 
 
 

     

                             ชื่อผูรายงาน................................................... 
                                        (ชื่อหัวหนาหนวยงาน) 

                                    ตําแหนง.................................................. 
                                   วันที่............ เดือน.............พ.ศ. ............. 
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 QMD 

คําอธิบาย แบบ SKRU-ERM 5    แผนบรหิารความเสี่ยง 
1. ช่ือแบบรายงานแผนการบรหิารความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ)  

5. คอลัมน (1) โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 
- ระบุโครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรมที่ไดวิเคราะหและจัดลําดับ
ความเสี่ยงแลวเลือกกจิกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก และสูง โดยดูขอมลูจาก                          
แบบ SKRU-ERM 3  และ แบบ SKRU-ERM  4    

6. คอลัมน (2) ขัน้ตอนหลักและวัตถุประสงค 
-  ระบุขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค จากคอลัมน (1)ที่ไดวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยงแลวเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด โดยดูขอมูลจาก  แบบ SKRU-ERM 3  
และ แบบ SKRU-ERM  4    

7. คอลัมน (3)  ความเสี่ยงทีย่ังเหลืออยู 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคขอมูลจาก 
แบบ SKRU-ERM  4    

8. คอลัมน (4) ปจจัยเสีย่ง 
-ระบุปจจยัเสี่ยงเชนเวลา,งบประมาณ,กฎระเบียบ, การพฒันาศักยภาพภาวการณ 
ในการแขงขนั ขอมูลจาก แบบ SKRU-ERM  3 

9. คอลัมน (5)  การจัดการความเสี่ยง 
-  ระบุกําหนดวิธีการการจํากดัความเสี่ยง โดยสรุปจากความเสี่ยงที่มีอยูและปจจยัเสี่ยง 
    ระบุวาจะทาํอะไร/อยางไร (โครงการ/กิจกรรม/งาน) เพื่อใหความเสี่ยงหมดไป 

10. คอลัมน (6) กาํหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
-  ระบุเจาภาพผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และระบุระยะเวลาที่แลวเสร็จในการดําเนิน 
   กิจกรรม  

11.  คอลัมน (7)  หมายเหต ุ
-  ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีการดําเนนิการและเอกสารหลักฐานที ่
    เกี่ยวของ 

12  ระบุช่ือผูรายงาน พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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 QMD 

 
 
 
 

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
  

ระดับมหาวิทยาลัย 
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 QMD 

 

แบบ  SKRU-ERM.R1   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง   
 

                                                             SKRU-ERM.R1 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25xx 

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

            (มหาวิทยาลัย)                ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/
โครงการในความรับผิดชอบ เพื่อใหผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ........... และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ....................) นั้น 

 
จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดังกลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (ใหเลือกขอความ) 
กรณีที่ 1  มีความเสี่ยงที่สําคัญ ซ่ึงอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยฯ  จึงไดกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  ผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จไว  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ   

 
กรณีที่ 2 ไมมีความเสี่ยงที่สําคัญ  ซ่ึงไมมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการ

ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ จึงไมกําหนด วิธีจัดการความเสี่ยง  ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาแลวเสร็จไว  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
 (                                                                ) 

                                                                                                                อธิการบดี 
วันที่........เดือน..................พ.ศ......... 
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 QMD 

 
 
คําอธิบายแบบ  SKRU-ERM.R1   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง   
 

1. ช่ือรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
2. ช่ือผูรับรายงาน  ไดแก  คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
3. วรรคแรก 

-  ระบุช่ือหนวยงานที่ไดดําเนนิการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
- ระบุขอบเขตของการดําเนินการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป

งบประมาณทีด่ําเนินการ และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  
4.  วรรคสอง 

- ระบุขอบเขตผลการดําเนินงานการวิเคราะหและประเมินผลความเสี่ยง มี 2 กรณ ี
กรณีที ่1 มีความเสี่ยงที่สําคัญ /กรณีที่ 2 ไมมีความเสี่ยงที่สําคัญ  โดยระบุตามผล
การดําเนนิงานที่ไดวิเคราะหมา 

5. ผูรายงาน  ไดแก  อธิการบด ี พรอมทั้งระบุตําแหนงและวนั เดือน ป ที่รายงาน 
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   แบบ   SKRU-ERM.R1.1   แผนบริหารความเสี่ยง      
แบบ SKRU-ERM.R1.1 

แผนบริหารความเสี่ยง .........ชื่อหนวยงาน...................................... 
ประจําปงบประมาณ .................... 
ดาน.................................................. 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

(1) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู 

(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 

(4) 

การจัดการความเสี่ยง 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 

(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                                   

                                                                                                                                                              ชื่อผูจัดทํา............................................. 
                                                     (ชื่อ อธิการบดี) 

                                                                                                                                                                          ตําแหนง............................................... 
                                                                                                                                                                           วันที่.........เดือน................ พ.ศ. ..........     
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 QMD 

คําอธิบายรายงาน แบบแบบ   SKRU-ERM.R1.1   แผนบริหารความเสี่ยง                                                                    
 

1. ช่ือแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ระบุปงบประมาณ 
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ)  

5. คอลัมน (1) ขัน้ตอนหลักและวัตถุประสงค 
-ระบุขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค  จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

6. คอลัมน (2)  ความเสี่ยงทีย่ังเหลืออยู 
-  ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค จากขอมูล  
   ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

7. คอลัมน (3) ปจจัยเสีย่ง 
-  ระบุปจจยัเสีย่งจากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

8. คอลัมน (4)  การจัดการความเสี่ยง 
-  ระบุกําหนดวิธีการการจํากดัความเสียง โดยสรุปจากความเสี่ยงที่มีอยูและปจจยัเสี่ยง  
   จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

9. คอลัมน (5) กาํหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
-  ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันทีด่ําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จจาก  
    ขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

10. คอลัมน (6)  หมายเหต ุ
-  ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีการดําเนนิการ  และเอกสารหลักฐาน 
    ที่เกี่ยวของจากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

11. ช่ือผูรายงานไดแก อธิการบดี พรอมระบุตาํแหนงและวนั เดือน ป ที่รายงาน 
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แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
  

ระดับ คณะ/สํานัก/สถาบนั 
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 QMD 

แบบ  SKRU-ERM.R2     รายงานผลการบริหารความเสี่ยง     
แบบ SKRU-ERM.R 2  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน .........(คณะ/สํานัก/สถาบัน)............... 

งวดระยะเวลา วันที่.......... เดือน ...............พ.ศ. ............ถึงวันที่ ............เดือน............  พ.ศ. ............ 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 

            (ช่ือหนวยงาน)                ดําเนินการวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการ
ในความรับผิดชอบ เพื่อใหผลการดําเนินงานของ            (ช่ือหนวยงาน)                บรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …………..โดยไดดําเนนิการตามนโยบาย และแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด นั้น 

 

จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสีย่งดังกลาว  หนวยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ จําเปนตอง
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  โดย "หนวยงานยังมคีวามเสี่ยงที่มนีัยสําคัญ  ซ่ึงอาจมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  จํานวน ………… เร่ือง/ประเด็น  
จึงไดกําหนดวธีิจัดการความเสี่ยง  กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จไวแลวตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่แนบ" 
             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
 (                                                                ) 

                                                                                                         คณบดี/ผูอํานวยการ 
วันที่........เดือน..................พ.ศ......... 
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 QMD 

 
คําอธิบายรายงานแบบ  SKRU-ERM.R2     รายงานผลการบริหารความเสี่ยง     
 

1. ช่ือรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. งวดรายงาน 
4. ระบุระยะเวลาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงสําหรับงวดระยะเวลา วันที่  1  เดอืน

ตุลาคม  พ.ศ.  25xx ถึงวันที่  30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 25 xx ของปถัดไป (รายงานตาม
ปงบประมาณ)  

5. ช่ือผูรับรายงาน  ไดแก  อธิการบดี/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. วรรคแรก 
-  ระบุช่ือหนวยงานที่ไดดําเนนิการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
- ระบุ ปพ.ศ. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ทีด่ําเนินการวิเคราะหที่มี

ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของหนวยงาน  
7.  วรรคสอง 

- ระบุผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงซึ่งผลการวิเคราะหออกมาเปน
อยางไร โดยมขีอความ  2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ผลการประเมินฯ ไมมีความเสี่ยงที่
สําคัญ และ กรณีท่ี 2 ผลการประเมินฯ มีความเสี่ยงที่สําคัญจําเปนตองจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง และระบุจํานวนเรื่องประเด็นที่มีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน   

8. ช่ือผูรายงาน  ไดแก  คณบด/ีผูอํานวยการ  พรอมทั้งระบุตําแหนงและวนั เดือน ป ที่
รายงาน 
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แบบ SKRU-ERM.R2.1   แผนบริหารความเสี่ยง     
แบบ SKRU-ERM.R2.1 

แผนบริหารความเสี่ยง .........(คณะ/สํานัก/สถาบัน)............... 
ประจําปงบประมาณ .................... 
ดาน.................................................. 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
(1) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยงที่ยงั
เหลืออยู 

(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การจดัการความเสี่ยง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     ชื่อผูจัดทํา...................................................... 
                                                                 (ชื่อคณบดี/ผูอํานวยการ) 
                                                                                                                                                                   ตําแหนง............................................. 
                                                                                                                                        วันที่.........เดือน............. พ.ศ. .........    

 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

74 

....................................................................................................................................................................................... 
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คําอธิบายรายงาน แบบ SKRU-ERM.R2.1  แผนบริหารความเสี่ยง                                                                                       
 

1. ช่ือแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ระบุปงบประมาณ 
4. ระบุความเสี่ยงตามพันธกิจ 6 ดาน ของมหาวิทยาลัย (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และดานการบริหารจัดการ)  

5.  คอลัมน (1) ขัน้ตอนหลักและวัตถุประสงค 
-ระบุขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค  จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

6. คอลัมน (2)  ความเสี่ยงทีย่ังเหลืออยู 
-  ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค จากขอมูล  
   ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

7. คอลัมน (3) ปจจัยเสีย่ง 
-  ระบุปจจยัเสีย่งจากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

8. คอลัมน (4)  การจัดการความเสี่ยง 
-  ระบุกําหนดวิธีการการจํากดัความเสียง โดยสรุปจากความเสี่ยงที่มีอยูและปจจยัเสี่ยง  
   จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

9. คอลัมน (5) กาํหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
-  ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันทีด่ําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จจาก  
    ขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

10. คอลัมน (6)  หมายเหต ุ
-  ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีการดําเนนิการ  และเอกสารหลักฐาน 
    ที่เกี่ยวของจากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5    

11. ช่ือผูรายงานไดแก คณบดี/ผูอํานวยการ พรอมระบุตําแหนงและวัน เดอืน ป ที่รายงาน 
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   แบบ SKRU-ERM.R2.2   แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน     
                   แบบ SKRU-ERM.R2.2 

 
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

หนวยงาน...................(คณะ/สํานัก/สถาบัน).................. 
ณ  วันที่ ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม  
(1) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

 
(2) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

  
(5) 

 สถานภาพการ
ดําเนินงาน  

 
(6) 

 วิธีการติดตาม  
ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 
(7) 

       

 
 
 

 

∗  สถานะการดําเนินงาน : 
        =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด   

 =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X      =  ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 
    0       =  อยูระหวางดําเนินการ 

ชื่อผูจัดทํา.....................................  
ตําแหนง  .....................................  
วันที่.........../...................../............ 
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คําอธิบายรายงานแบบ SKRU-ERM.R2.2   แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน     
1. ช่ือแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน     
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ระบุ วัน เดือน ป การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
4. คอลัมน (1)  โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม  

- ระบุขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5   
 ในปงบประมาณปที่ผานมา ( เชน รายงานผลบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552  
 ตองรายงานแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ปงบประมาณ 2551) 

5. คอลัมน (2)  ความเสี่ยงทีย่ังเหลืออยู 
-  ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค จากขอมูล  

                       ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5   ในปงบประมาณปทีผ่านมา (เชน รายงานผล 
                       บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552 ตองรายงานแบบติดตามผลการบริหารความ 
                       เสี่ยงในงวดกอน ปงบประมาณ 2551) 

6. คอลัมน (3) ปจจัยเสีย่ง 
-  ระบุปจจยัเสีย่งจากขอมูล ขั้นตอนที่ 5 แบบ SKRU-ERM 5 ในปงบประมาณปที่ผาน 
    มา ( เชน รายงานผลบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552 ตองรายงานแบบติดตาม 
   ผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ปงบประมาณ 2551) 

7. คอลัมน (4)  การจัดการความเสี่ยง 
-  ระบุกําหนดวิธีการการจํากดัความเสียง โดยสรุปจากความเสี่ยงที่มีอยูและปจจยัเสี่ยง   
   จากขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5   ในปงบประมาณปที่ผานมา (เชน  
  รายงานผลบริหารความเสีย่ง ปงบประมาณ 2552 ตองรายงานแบบตดิตามผลการ 
   บริหารความเสี่ยงในงวดกอน ปงบประมาณ 2551) 

9.  คอลัมน (5) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
-  ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันทีด่ําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จจาก  
   ขอมูล ขั้นตอนที่ 5  แบบ SKRU-ERM 5 ในปงบประมาณปที่ผานมา (เชน รายงานผล 
   บริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552 ตองรายงานแบบติดตามผลการบริหารความ 
   เสี่ยงในงวดกอน ปงบประมาณ 2551) 
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 10 คอลัมน (6) สถานภาพการดําเนินงาน 
      - ระบุสถานภาพการดําเนินงาน โดยมีสัญลักษณบอกสถานการณดําเนินงาน 
        ∗  =  สถานะการดําเนนิงาน  
     =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด   

 =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X  =   ยังไมไดเร่ิมดําเนนิการ 
0   =   อยูระหวางดําเนินการ 

11. คอลัมน (7) วิธีการติดตาม ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
- ระบุถึงวิธีการติดตามและปญหาอุปสรรคพรอมขอเสนอแนะในการดาํเนินติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยงในงวดกอน 

 12. ช่ือผูรายงานไดแก  คณบดี/ผูอํานวยการ พรอมระบุตําแหนง และวันเดือนป ที่รายงาน 
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                  แบบ SKRU-ERM.R2.3 แบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

                   แบบ SKRU-ERM.R2.3 
 

แบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
หนวยงาน...................(คณะ/สํานัก/สถาบัน).................. 

ณ  วันที่ ........ เดือน ...................  พ.ศ. ............. 
โครงการ/กิจกรรม  

(1) 
ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

(2) 

ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ 

(3) 

แนวทางการดําเนินงาน 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

การติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

 (6) 

สรุปผลการดําเนินงาน/ 
การปรับปรุงพัฒนา 

(7) 
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 QMD 

 
คําอธิบายแบบรายงาน แบบ SKRU-ERM.R2.3 แบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงใน 
                                                                            งวดกอน 

1. ช่ือแบบรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
2. ช่ือหนวยงาน 
3. ระบุ วัน เดือน ป การรายงานผลการทบทวนการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 
4. คอลัมน (1) โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม  

- ระบุ(1) โครงการ/กิจกรรม และวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม จากขอมูล  
  แบบSKRU-ERM.R2.2   แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

 5.    คอลัมน (2)  ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค 
-  ระบุขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค จากขอมูล แบบSKRU-ERM.R2.2   แบบติดตาม 
   ผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

6. คอลัมน (3)  ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
-  จากผลการทบทวนการบริหารความเสีย่งในงวดกอนใหระบุปญหาของโครงการ/ 
   กิจกรรมที่มพีรอมทั้งระบุ และขอเสนอแนะในการแกไขปญหา 

7. คอลัมน (4) แนวทางการดําเนินงาน 
- ระบุแนวทาง/วิธีการในการดําเนินงานในการแกไขปญหาอุปสรรคโดยการวิเคราะห 
   ขอมูลจาก คอลัมน 3  

8.  คอลัมน (5) กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
-  ระบุ ผูรับผิดชอบ วันเดือนป ดําเนนิการแลวเสร็จ ในการแกไขปรับปรุงจากแนวทาง 
   การดําเนินงาน จาก   คอลัมน 4  

9.  คอลัมน (6) การติดตามผลการดําเนินงาน 
- ระบุผลการติดตามผลการดําเนินงานจากการที่ไดดําเนนิงานตามแนวทางในการแกไข 
  ปญหาของโครงการ/กิจกรรมจาก คอลัมน 3  

10. คอลัมน (7)  สรุปผลการดําเนินงาน/การปรับปรุงพัฒนา 
       -  สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นและระบุถึง 
                      แนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อจัดทําแผนการดําเนนิงานในตอไป 

11. ช่ือผูรายงานไดแก คณบดี/ผูอํานวยการ พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ที่รายงาน 
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ภาคผนวก  ข 
 
 

ตัวอยาง 
 

การรายงานการบริหารความเสีย่ง 
ตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง                                               
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     ขั้นตอนที ่1   การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ และวัตถุประสงคของ แตละขั้นตอนหลัก 
 

          แบบ SKRU-ERM 1 
แบบการกําหนดวัตถปุระสงคของโครงการ และวัตถุประสงคของ แตละขั้นตอนหลัก   

ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
โครงการ/กิจกรรม:    การจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม  
(1) 

วัตถุประสงคโครงการ 
 (2) 

ขั้นตอนหลัก 
 (3) 

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 
 (4) 

1.การจัดเรียนการสอน 1.เพื่อใหมกีารจัดการเรียนการสอน
และผลิตบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ 
 
 
 
 

1.การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ 
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ขั้นตอนที่  2  การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

 
                                                                       แบบ  SKRU-ERM 2  

แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยง    
ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

โครงการ / กิจกรรม:    การจัดการเรียนการสอน                                      
ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 

(2) 
ความเสี่ยง 

(3) 
ปจจัยความเสี่ยง 

(4) 

1.การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน และสถานประกอบการ 

1.หลักสูตรบางสาขาไมสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ชุมชนและ
สถานประกอบการ 

1. ไมมีการสํารวจความตองการผูเรียน
ชุมชน และสถานประกอบเพือ่ใหขอมูล
ในสภาวะที่มกีารเปลี่ยนแปลงกอนจัดทํา
หลักสูตร 
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      3. การประเมินความเสี่ยง 
 

                                                                                                                                                   แบบ  SKRU -ERM 3 
แบบการประเมินความเสี่ยง 

ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
โครงการ / กิจกรรม:    การจัดการเรียนการสอน   

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

วัตถุประสงคขั้นตอนหลัก 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปจจัยเสี่ยง 
(4) 

การประเมินความเสี่ยง  (5) 
โอกาส 
(1-5) 

ผลกระทบ 
(1-5) 

 
 

ผลคูณ
โอกาสและ
ผลกระทบ 

ระดับความเสี่ยง 
สูงมาก   (≥15) 
สูง     (11-14) 
ปานกลาง  (7-10) 
นอย          (1-6)) 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1.การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและมี
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน และ
สถานประกอบการ 
 
 

1.หลักสูตรบางสาขาไม
สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ 

1. ไมมีการสํารวจความตองการ
ของผูเรียนชุมชน และสถาน
ประกอบเพื่อใหขอมูลในสภาวะที่
มีการเปลี่ยนกอนจัดทําหลักสูตร 

3 5 15 สูงมาก 1 
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                    คําอธิบายหลักเกณฑในการประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)   และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 

 ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) 
ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกดิเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกดิคอนขางสูงหรือบอยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดไดยากมาก 

                                                 

                    ระดับของความเสี่ยง (Degree  Of Risk)  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง  แบงเปน 4  ระดับ 
                                                                                                             คือ สูงมาก สูง  ปานกลาง และนอย            
 
 
 
 
 
 
 
 
           การกําหนดคาคะแนนในการจัดระดับความเสี่ยง สูงมาก (≥15),  สูง (11-14), ปานกลาง (7-10), ต่ํา (1-6)) 

                     ระดบัความรนุแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact))         
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏบิัติงานระดบัมหาวิทยาลัย 
4 สูง ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏบิัติงานระดบัคณะ/สํานกั/สถาบนั 
3 ปานกลาง ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏบิัติงานระดบัฝาย กอง 
2 นอย ผลกระทบที่เกิดขึน้ในการปฏบิัติงานระดบัผูปฏิบัติงาน 
1 นอยมาก ไมมีผลกระทบเกดิขึ้น 

ผล
กร
ะท

บข
อง 

คว
าม
เสี่ย

ง 

5        สูงมาก      ≥15 
4        สูง              11-14 
3        ปานกลาง   7-10 
2        นอย            1-6 
1         

 1 2 3 4 5    
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risks) 
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          4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
 

                                                                                                                                              แบบ SKRU-ERM 4 
แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสีย่ง   
ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

โครงการ / กิจกรรม:   การจัดการเรียนการสอน   
ขั้นตอนหลัก/ปจจัยเสี่ยง 

 
 

(1)  

การควบคุมที่ควรจะมี 
 
 

(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
√ = มี      
 × = ไมมี        
 ? = มีแตไมสมบูรณ 

 
(3) 

ผลการประเมินการควบคุม 
ที่มีอยูแลววาไดผลหรือไม 

√ = ไดผลตามที่คาดหมาย          
× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย             
 ? = ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

(4) 
การจัดเรียนการสอน 
ขั้นตอน   การพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
ปจจัยเสี่ยง ไมมีการสํารวจความตองการ
ผูเรียนชุมชน และสถานประกอบเพื่อใหขอมูล
ในสภาวะที่มกีารเปลี่ยนแปลงกอนจัดทํา
หลักสูตร 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสํารวจความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน 
2. จัดโครงการวิพากษหลักสตูรเพื่อใหสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสําหรับการผลิตบัณฑิตตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ 
 

? = มีแตไมสมบูรณ 
 
? = มีแตไมสมบูรณ 
 

 

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย      
 

× = ไมไดผลตามที่คาดหมาย      
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5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง (แผนบริหารความเสี่ยง) 
แบบ SKRU -ERM.5 

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจําปงบประมาณ  2552 
ดานการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
(1) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู 

(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีการจัดการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถาน
ประกอบการ 

 

 

1.การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและมี
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
สอดคลองความตองการ
ของผูเรียนชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
1.หลักสูตรบาง
สาขาไมสอดคลอง
กับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน
และสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
1. ไมมีการสํารวจ
ความตองการผูเรียน
ชุมชน และสถาน
ประกอบเพื่อใหขอมูล
ในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนกอนจัดทํา
หลักสูตร 

 
 
 
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสํารวจความ
ตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ 
2. จัดโครงการวิพากษหลักสูตรเพื่อ
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสําหรับการผลิต
บัณฑิตใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 

 
 

ปงบประมาณ 2553 
รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

และคณะทุกคณะ 

 

 

 

ชื่อผูจัดทํา.....................................  
ตําแหนง  .....................................  
วันที่.........../...................../............
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ตัวอยาง   
 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง   
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

88 

....................................................................................................................................................................................... 

 QMD 

 
แบบ  SKRU-ERM.R1   รายงานผลการบริหารความเสี่ยง   
 

                                                             SKRU-ERM.R1 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 
เรียน  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบ เพื่อใหผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และแผนการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 นั้น 

 
จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดังกลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเสี่ยงที่สําคัญ 

ซ่ึงอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ  จึงได
กําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง  ผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จไว ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่แนบ   

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
    (                                                                ) 

                                                                                                                อธิการบดี 
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 
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แบบ SKRU –ERM 1.1 
แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ประจําปงบประมาณ  2552 
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
(1) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู 
(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีการจัดการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถาน
ประกอบการ 

 

1.การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนชุมชน
และสถานประกอบการ 
 

 
 
 
1.หลักสูตรบางสาขาไม
สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน
และสถานประกอบการ 

 
 
 
1. ไมมีการสํารวจ
ความตองการผูเรียน
ชุมชน และสถาน
ประกอบการเพื่อให
ขอมูลในสภาวะที่มี
การเปลี่ยนแปลงกอน
จัดทําหลักสูตร 

 
 
 
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
สํารวจความตองการของผูเรียน
และสถานประกอบการ 
2. จัดโครงการวิพากษหลักสูตร
เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสําหรับการผลิตบัณฑิต
ตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 

 
 

ปงบประมาณ 2552 
รองอธิการบดีฝาย

วิชาการฯ 
สํานักสงเสริมวิชาการฯ 

 

 

 
ชื่อผูจัดทํา............................................. 

                                   (ชื่อ อธิการบด)ี 
                                                                                                                                                ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                         
                                                                                                                                                 วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
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 QMD 

 
 
 

ตัวอยาง   
 

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
ระดับ คณะ/สํานัก/สถาบัน 
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 แบบ SKRU -ERM.R 2  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ 

งวดระยะเวลา วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 

        คณะวิทยาการจัดการ ดาํเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการใน
ความรับผิดชอบ เพื่อใหผลการดําเนนิงานของคณะวิทยาการจัดการ บรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไดดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสี่ยงที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด นั้น 

 

จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสีย่งดังกลาว  หนวยงานมีความเสี่ยงที่สําคัญ จําเปนตอง
จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง  โดย "หนวยงานยังมคีวามเสี่ยงที่มนีัยสําคัญ  ซ่ึงอาจมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  จํานวน 1  เร่ือง/ประเด็น จึงไดกําหนด
วิธีจัดการความเสี่ยง  กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จไวแลวตามแผนบริหารความเสีย่งที่แนบ" 
             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนนิการตอไป 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ 
 (                                                                ) 

                                                                                                                คณบด ี
วันที ่1   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2551 
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แบบ SKRU –ERM 2.1 
แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ 

ประจําปงบประมาณ  2552 
ดานการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม 
(1) 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค 

(2) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู 

(3) 

ปจจัยความเสี่ยง 
(4) 

การจัดการความเสี่ยง 
(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

หมายเหตุ 
(7) 

การจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีการจัดการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของสถาน
ประกอบการ 

 

1.การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
วัตถุประสงค 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรและมี
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนชุมชนและสถาน
ประกอบการ 
 

 
 
 
1.หลักสูตรบางสาขา
ไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน 
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

 
 
 
1. ไมมีการสํารวจความ
ตองการของผูเรียน
ชุมชน และสถาน
ประกอบเพื่อใหขอมูล
ในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกอนจัดทํา
หลักสูตร 

 
 
 
1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสํารวจ
ความตองการของผูเรียนและสถาน
ประกอบการ 
2. จัดโครงการวิพากษหลักสูตรเพื่อให
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
การผลิตบัณฑิตตรงกับความตองการ
ของสถานประกอบการ 

 
 

ปงบประมาณ 2552 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ประธานหลักสูตร 

 

 

             ชื่อผูจัดทํา............................................. 
                   (ชื่อ คณบดี) 

             ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
             วันที่ 1  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 
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                   แบบ SKRU-ERM.R2.2 
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

หนวยงานคณะวิทยาการจัดการ 
ณ  วันที่ 1 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2550 

โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม  
(1) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

 
(2) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

  
(5) 

 สถานภาพการ
ดําเนินงาน  

 
(6) 

 วิธีการติดตาม  
ปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะ 
(7) 

1.การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.เพื่อใหมีการพัฒนา
หลักสูตรและมีหลักสูตร
ที่ไดมาตรฐาน สอดคลอง
ความตองการของผูเรียน
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

1.หลักสูตรบางสาขาไม
สอดคลองกบัความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน
และสถานประกอบการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
สํารวจความตองการของ
ผูเรียนและตลาดแรงงาน 
2. จัดโครงการวิพากษ
หลักสูตรเพื่อใหสถานศึกษา
พัฒนาหลกัสูตรสําหรับการ
ผลิตบณัฑิตตรงกบัความ
ตองการของสถาน
ประกอบการ 
 
 

 
ปงบประมาณ 2553 

 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ประธานหลักสูตร 

 
 
 

 =  
ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ลาชากวา
กําหนด 

 

 

 
    ∗  สถานะการดําเนินงาน : 
 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด   

  =  ดําเนินการแลว เสรจ็ลาชากวากาํหนด 
    X    =  ยังไมไดเริ่มดาํเนินการ 
    0     =  อยูระหวางดาํเนินการ  

ชื่อผูจัดทํา..................................... 
ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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                   แบบ SKRU-ERM.R2.3 

 
แบบรายงานผลการทบทวนการบรหิารความเสี่ยงในงวดกอน 
หนวยงาน...................(คณะ/สาํนัก/สถาบัน).................. 

ณ  วันที ่........ เดอืน ...................  พ.ศ. ............. 
โครงการ/กิจกรรม และ
วัตถุประสงคโครงการ/

กิจกรรม  
(1) 

ขั้นตอนหลัก และ
วัตถุประสงค 

 
(2) 

ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ 

 
(3) 

แนวทางการดาํเนนิงาน 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

 (5) 

การติดตาม 
ผลการดาํเนนิงาน 

 (6) 

สรุปผลการดาํเนนิงาน/ 
การปรับปรุงพฒันา 

 
(7) 

1.การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.เพื่อใหมีการพัฒนา
หลักสูตรและมีหลักสูตรที่
ไดมาตรฐาน สอดคลอง
ความตองการของผูเรียน
ชุมชนและสถาน
ประกอบการ 

ปญหาอุปสรรค 
1.งบประมาณ
สนับสนุนไมเพียงพอ 
2.ขาดบุคลากร 
ขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควร
ดําเนินการในการ
จัดสรรงบประมาณและ
กรอบอัตรากาํลัง
บุคลากรเพิ่มขึ้น 

1. มหาวทิยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณและการ
กําหนดกรอบอัตรากําลัง
บุคลากร 
 

 
ปงบประมาณ 2553 

 
คณบดี 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ประธานหลักสูตร 

 
 

1. มีแผนการจัดสรร
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
2.มีแผนกรอบอัตรากําลัง
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

1.มีงบประมาณและกําลังอัตรา
บุคลากรที่เพียงพอสําหรับใชใน
การบริหารงานไดผลตาม
เปาหมายมีประสทิธิภาพ และ
สอดคลองกบัภาระกิจหลักของ
หนวยงานและมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 

 

ชื่อผูจัดทํา..................................... 
ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 
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ภาคผนวก ค 

 
 

แบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

ระดับหนวยรับตรวจ   (มหาวทิยาลัย) 
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แบบ ปอ. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ) 

            (ช่ือหนวยรับตรวจ)                ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปส้ินสุด
วันที่........เดือน..............พ.ศ. .............ดวยวิธีการที่           (ช่ือหนวยรับตรวจ)          .กําหนดโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล   การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน      และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝาย
บริหาร 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ    (ช่ือหนวยรับตรวจ)       ) 
สําหรับปส้ินสุดวันที.่...........เดือน................พ.ศ. .............เปนไปตามระบบการควบคมุภายในที่
กําหนดไว มีความเพยีงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 
 

ลายมือช่ือ........................................................ 
(ช่ือหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

ตําแหนง.......................................................... 
วันที.่............. เดือน................พ.ศ. ................. 
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กรณีมีจุดออนของการควบคมุภายใน  สามารถปรับแบบขางตน  โดยอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  
ดังนี ้
 
 จากผลกาประ เมินดั งกล าว เห็นว าการควบคุมภายในของ   (ช่ือหนวย รับตรวจ )                  
สําหรับปส้ินสุดวันที่.............เดือน....................พ.ศ. ................ เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดไวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 
 อนึ่ง  การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มนีัยสําคัญดังนี ้

1. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 
 
คําอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1 
 

8.  ช่ือรายงาน หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
9. ช่ือผูรับรายงาน  ไดแก  คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ  ผูกํากับดูแลหนวยรับตรวจ  

และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ถามี) 

10. วรรคแรก 
-  ระบุช่ือหนวยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการประเมนิการควบคุมภายในตามทีห่นวยรับตรวจกาํหนด 

11.  วรรคสอง 
-  สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในวาเปนไปตามที่หนวยรับตรวจ

กําหนด  มีความเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในหรือไม 
12.  ผูรายงาน  ไดแก  หวัหนาหนวยรับตรวจ  พรอมทั้งระบุตําแหนงและวนั เดือน ป ที่

รายงาน 
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แบบ ปอ. 2 
ชื่อหนวยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1.…............................................................... 
1.2……............................................................ 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1.…............................................................... 
2.2……............................................................ 
.…............................................................... 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1.…............................................................... 
3.2……............................................................ 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4..1.…............................................................... 
4.2……............................................................ 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1.…............................................................... 
5.2……............................................................ 
ฯลฯ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
........................................................................................................................................................................... 

ช่ือผูรายงาน....................................................... 
                (ช่ือหัวหนาหนวยรับตรวจ) 

ตําแหนง............................................................ 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 
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คําอธิบายรายงาน  แบบ  ปอ.2 

1.  ช่ือหนวยรับตรวจ 
2. ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

-  ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน 

4.  คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน 
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ 

5.  คอลัมน  (2)  ผลการประเมิน/ขอสรุป 
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอม

จุดออนหรอืความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
6.  สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 
7. ช่ือผูรายงานไดแกหัวหนาหนวยรับตรวจ  ผูบริหารสูงสุดหรอืผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการหรอืการบริหารของหนวยรับตรวจ  พรอมระบุตําแหนงและวัน เดือน ป ท่ีรายงาน 
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แบบ ปอ. 3 
ชื่อหนวยรับตรวจ 

รายงานแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ......................... เดือน............................. พ.ศ. ............... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
 
 
 
 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

 
 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

 

     

 
ชื่อผูรายงาน....................................................... 

(ชื่อหัวหนาหนวยรับตรวจ) 
ตําแหนง............................................................ 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ............... 
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คําอธิบายรายงาน  แบบ ปอ.  3 

9.  ช่ือหนวยรับตรวจ 
10. ช่ือรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
11. งวดรายงาน 

- ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
12.  คอลัมน (1)  กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..................และวัตถุประสงคของการ

ควบคุม 
- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน  ถาเปน

กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ  ใหระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงคของแตละ
ขั้นตอนหลัก  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได
หลายวัตถุประสงค 

13.  คอลัมน (2)  ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
-  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู  โดยสรุปมาจาก  แบบ ปย. 2 (คอลัมน 4) 

14. คอลัมน (3)  งวด/เวลาที่พบจุดออน 
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงทีย่ังมีอยูตามที่ระบุในคอลัมน (2) 

15. คอลัมน (4)  การปรับปรุงการควบคุม 
- ระบุการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยูโดยสรุปผล

มาจาก แบบ ปย. 2 (คอลัมน 5) 
16. คอลัมน (5)  กาํหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 

- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวนั เดือน ป ที่ดําเนินการปรับปรุง
แลวเสร็จ 

17. คอลัมน (6)  หมายเหต ุ
- ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีการดําเนนิการ  และเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของ 
18. ช่ือผูรายงานไดแก หัวหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ พรอมระบุตาํแหนงและวนั เดือน ป ที่รายงาน 
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แบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

ระดับสวนงานยอย   (คณะ/สาํนกั/สถาบนั) 
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แบบ ปย. 1 
ชื่อสวนงานยอย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1.…............................................................... 
1.2……............................................................ 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1.…............................................................... 
2.2……............................................................ 
.…............................................................... 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1.…............................................................... 
3.2……............................................................ 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4..1.…............................................................... 
4.2……............................................................ 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1.…............................................................... 
5.2……............................................................ 
ฯลฯ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
...................................................................................................................................................................................... 
 

ช่ือผูรายงาน....................................................... 
                                                                                                              (ช่ือหัวหนาสวนงานยอย) 

ตําแหนง............................................................ 
วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 
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คําอธิบายรายงาน  แบบ  ปย.1 

1.  ช่ือหนวยรับตรวจ 
2. ช่ือรายงาน  รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

-  ระบุวันสุดทายของรอบระยะเวลาในการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายใน 

4.  คอลัมน (1) องคประกอบของการควบคุมภายใน 
- ระบุขอมูลสรุปการควบคุมภายในของแตละองคประกอบ 

5.  คอลัมน  (2)  ผลการประเมิน/ขอสรุป 
- ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอม

จุดออนหรอืความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
6.  สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายใน 
7. ช่ือผูรายงานไดแกหัวหนาสวนงานยอย   พรอมระบุตําแหนง และวัน เดือน ป ท่ีรายงาน 
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แบบ ปย. 2 
ชื่อสวนงานยอย................................................ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
สําหรับปสิ้นสดุวันที่ ............... เดือน............................. พ.ศ. ................... 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุม 
ที่มีอยู 

 
 
 
 

(2) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่มีอยู 
 
 
 
 
 

(4) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 

(5) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 
 

(6) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 

(7) 
 
 

 
 

      

 
ชื่อผูรายงาน....................................................... 

                                                                                  (ชื่อหัวหนาสวนงานยอย) 
          ตําแหนง……………………………….….. 

                                                                                                                                                                                         วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ............... 
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คําอธิบายรายงาน  แบบ ปย.  2 
1.  ช่ือหนวยรับตรวจ 
2. ช่ือรายงาน  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุสําหรับงวดปส้ินสุดวันที่  30  เดือนกนัยายน  พ.ศ.  25xx  (กรณีรายงานตาม
ปงบประมาณ) หรือวันที่  31  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  25xx  (กรณีรายงานตามป
ปฏิทิน) 

4.  คอลัมน (1)  กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ..................และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือดานของงานที่กําลังประเมิน  ถาเปน
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการ  ใหระบุขั้นตอนหลักที่สําคัญของ
กระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้งวัตถุประสงคของแตละ
ขั้นตอนหลัก  ทั้งนี้  หนึ่งกิจกรรม/ดานของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมีได
หลายวัตถุประสงค 

5.  คอลัมน (2)  การควบคุมทีม่ีอยู 
-  สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบตัิอยูสําหรับกจิกรรม

ตางๆ 
6. คอลัมน (3)  การประเมินผลการควบคุม 

- ประเมินวาการควบคุมที่มีอยูตามคอลัมน (2) เพยีงพอและมีประสิทธิผลหรือไม 
โดยตอบคําตามตอไปนี ้

- กําหนด/ส่ังอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
- ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม 
- ประโยชนทีไ่ดรับ คุมคากบัตนทุนของการควบคุมหรือไม 

7. คอลัมน (4)  ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มผีลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน  คอื  
-  ดานการดําเนินงาน (Operation = O) 
- ดานความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting =F) 
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- ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ ฯลฯ (Compliance = C) 
 

8. คอลัมน (5) การปรับปรุงการควบคุม 
- เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (4) 

9. คอลัมน (6)  กาํหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ 
- ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวนัที่ดําเนนิการปรับปรุงแลวเสร็จ 

10. คอลัมน (7)  หมายเหต ุ
- ระบุขอมูลอ่ืนที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีการดําเนนิการ  และเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวของ 
11. ช่ือผูรายงาน ตําแหนง และวนัที่ 

-  ระบุช่ือหัวหนาสวนงานยอย ซ่ึงรับผิดชอบในการจดัทํา พรอมทั้งตําแหนงและ
วันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่จัดทําเสร็จสิ้น 
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แบบรายงานการควบคุมภายใน 
 

ผูตรวจสอบภายใน 
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แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
 
เรียน (หัวหนาหนวยรับตรวจ/ผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจ) 
 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ             (ช่ือหนวยรับตรวจ)          . 
สําหรับปส้ินสุดวันที่........เดือน................พ.ศ............... การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบ   ผลการสอบทานพบวา การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน 
 
 

ช่ือผูรายงาน........................................................ 
(ช่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน) 

ตําแหนง  ............................................................... 
วันที.่............. เดือน…................ พ.ศ................ 
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กรณีผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่
มีนัยสําคัญใหรายงานขอตรวจพบหรือสังเกตที่มีนัยสําคญั ตอทายผลการสอบทาน  ดงันี ้
   

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ              (ช่ือหนวยรับตรวจ)          
.สําหรับปส้ินสุดวันที่........เดือน................พ.ศ...............   การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบผลการสอบทานพบวา  การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการ 
ที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญคือ  ดังนี้ 
 ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
คําอธิบายรายงานแบบ ปส. 

  
1. ช่ือรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ

ภายใน 
2. ช่ือผูรับรายงาน  ไดแก  หวัหนาหนวยรับตรวจ ผูบริหารสูงสุด หรือผูรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
3. วรรครายงาน 

-  ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมนิผลการควบคุมภายในวาไดปฏิบัติ

อยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ 
- สรุปการสอบทาน 

4.  ช่ือผูรายงานไดแก หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยรับตรวจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยรับตรวจใหทํา
หนาที่ตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก  ง 
 
 
 

ตัวอยางรายงาน 
 

ระดับหนวยรับตรวจ  (มหาวิทยาลัย) 
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แบบ ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดนิ ภูมภิาคที่  15 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30

เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ดวยวิธีการที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  .กําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล     การสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน      และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สําหรับปส้ินสุดวันที่30  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2551 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว 
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 
 

                                                                      ลายมือช่ือ........................................................ 
                                                                                              (อธิการบดี)  

                                                     ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา               
                 วันที ่ 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ   2552 
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กรณีมีจุดออนของการควบคมุภายใน  สามารถรายงานจดุออนท่ีมีนัยสาํคัญ โดยอธิบายเพิ่มเติมใน
วรรค สาม  ดังตัวอยางอยางดานลางนี ้
 
 จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
สําหรับปส้ินสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2551  เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด  มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 
 อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีนัยสําคัญ 
กลาวคือการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากรรวมทั้งองคการ
คัดเลือกบุคลกรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู  ซ่ึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตอไป 

 
 

                                                                       ลายมือช่ือ........................................................ 
                              (อธิการบดี)  

                                                     ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา
                

               วันที ่ 31  เดือน  มกราคม  พ.ศ   2552 
 
 
 

หมายเหตุ 
 ตัวอยางจุดออนที่มีนัยสําคัญ  ไดมาจากการประเมินการควบคุมภายใน (ตาม แบบ ปย.2) 
และปรากฏอยูในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  (แบบ ปอ. 3 )  ของการดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ขอ 6  จุดออนเหลานี้  จะแปรเปลี่ยนไปตามผลการประเมินในแตละงวดของการรายงาน 
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แบบ ปอ.2 
 

ชื่อหนวยงาน  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา   (งานดานนโยบายและแผน) 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 ณ  วันท่ี 30  กันยายน  2551 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

 ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 มีระบบการควบคุมและติดตามการใชจาย
งบประมาณที่มีความเหมาะสมกับสถานการณและ
สามารถปฏิบัติไดจริง 
1.2 ผูบริหารและบุคลากรมีความเขาใจและมีทัศนคติ
ที่ดีตอระบบการควบคุมภายในในดานการบริหาร
นโยบายและงบประมาณ 
1.3  โครงสรางการบริหารและการจัดการมีการมอบ
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบอยางเดนชัด ตาม
ความสามารถของบุคลากร 
1.4  ผูบริหารและบุคลากรดําเนินงานตามอํานาจ
หนาที่ดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรม 

 
1. ผูบริหารและบุคลากรเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอระบบ
การควบคุมภายในดานการบริหารงานงบประมาณ 
2.  บุลากรปฏิบัติหนาที่ตรงตามความรูสามารถดวยความ
ซื่อสัตยและมีจริยธรรม 
3. ระบบการควบคุมและติดตามการใชจายงบประมาณยัง
ไมมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงานมากนัก 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การบริหารและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินงานใหแกหนวยงานภายในอยางเหมาะสม 
2.2  การเรงรัดติดตามและประเมินผลการใชจาย
งบประมาณใหบรรลุตามแผนและเปาหมายในแตละ
โครงการ / กิจกรรม  ตลอดจนการควบคุมและ
ตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อ
การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3  การพัฒนาการวางแผนและยุทธศาสตรการ
บริหารเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
1. การจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานเปนไป
เหมาะสม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
2.   มีการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานในทุกโครงการ/กิจกรรมและพบวายังไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว 
3.  มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
ใหมีความสอดคลองกับสถานการณการบริหาร 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1  จัดใหมีการประชุมในระดับบริหารเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาและการวางแผนยุทธศาสตรการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
3 .2   ประชุมคณะกรรมการเร งรัดการ เบิกจ าย
งบประมาณอยางตอเนื่อง  เพื่อติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตามแผน 
3.4  มีระเบียบการบริหารและการใชจายงบประมาณ
เพื่อควบคุมการดําเนินตามกิจกรรมการเบิกจายของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และลดความเสียหาย
หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได 

 
1.  ไดมีการจัดประชุมในระดับบริหารเพื่อกําหนด               
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  แตยังขาดการมีสวนรวม
จากผูมีสวนไดสวนเสียในการระดมความคิด 
2.  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณประจําป 
3.  ไดกําหนดมาตรการในการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณใหหนวยงานถือปฏิบัติเพื่อการใชจาย
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1  จัดทําและเผยแพรแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อให
หนวยงานภายในและภายนอกไดรับทราบแนวทาง
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
4.2 รายงานผลการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณใหแกหนวยงานภายนอกไดรับทราบ 
4.3  จัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานในทุกไตรมาส  เพื่อการตรวจสอบและ
ติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงาน 
4.4  จัดทําคูมือเบิกจายงบประมาณประจําป เพื่อให
หนวยงานมีแนวทางในการดําเนินงานและปฏิบัติตาม
แผนที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.  เผยแพรแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยใหแก
หนวยงานภายในและภายนอกไดรับทราบทั่วกัน 
2.  มีระบบรายงานเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาสใหแกหนวยงานภายในและภายนอกเพื่อ
การตรวจสอบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3.  มีคูมือเบิกจายงบประมาณใหหนวยงานภายในเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1  ติดตามการเบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานเปน
รายไตรมาส 
5.2  ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่วาง
ไว 
5.3  เรงรัด และควบคุมการดําเนินงานของหนวยงาน
เพื่ อ ให ส า ม า ร ถ เ บิ ก จ า ย งบประม าณได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 
1.  รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน 
2. จากการติตตามการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานพบวา
หนวยงานขาดการวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ 
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สรุปผลการประเมิน  
1.  ดานการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ควรใหมีการจัดประชุมเพื่อการปรับแผน

ให 
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติโดยใหมีผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนและทองถ่ินเขามามีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยวา  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  อยางแทจริง 

2.  ดานการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  ควรใหคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช
จาย 

งบประมาณดําเนินการอยางสม่ําเสมอและจริงจัง  ทั้งนี้เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงานและการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานภายใน  และรายงานปญหาอุปสรรคที่หนวยงานไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนที่วางไวเพื่อประโยชนในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

ลายมือช่ือ.................................................. 
                                 (อธิการบดี)  
                                                      ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา               
                วันที ่24  เดือน  พฤศจิกายน  2551  
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แบบ ปอ.3 
ชื่อหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภักสงขลา   

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2551 

 
วัตถุประสงคของ    

การควบคุม 
 

(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
ดานนโยบายและแผน 
1.  การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปนทิศทางการบริหารงาน
และสอดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยขาดการประชุม
เพื่อการปรับแผนหรือพัฒนา
แผนอยางตอเนื่องเพื่อความ
สอดคลองกับเปาหมายการ
ใหบริการในระดับกระทรวง
และยุทธศาสตรชาติที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

30  ก.ย. 51 1. จัดการประชุมเพื่อการปรับแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับ
เปาหมายการใหบริการกระทรวงและยุทธศาสตรชาติ
อยางตอเนื่องทั้งนี้เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีทิศทางในการ
ดําเนินงานและบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

30  มี.ค. 52 
กองนโยบายและแผน 
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ณ  วันที่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2550 

วัตถุประสงคของ    
การควบคุม 

 
(1) 

จุดออนของการควบคุม หรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู 

 
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
(3) 

การปรับปรุง 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
ดานนโยบายและแผน 
2. การบริหารงบประมาณ
เพื่อการควบคุมการ
ดําเนินงานตามโครงการให
เปนไปตามแผนที่ไดรับการ
อนุมัติ 

1. กาดําเนินงานตามโครงการของ
หนวยงานยังไมเปนไปตามแผนที่วาง
ไวตามที่ขอรับการอนุมัติ 
2. หนวยงานยังขาดการวางแผนการ
ดําเนินงานอยางรอบคอบ พิจารณาได
จากการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากเดิมที่มีการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดปงบประมาณ 

30 ก.ย. 51 1.จัดใหมีการประชุมใหความเขาใจแกหนวยงานใน
การวางแผนการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณในแตละกิจกรรมอยางละเอียดรอบคอบ
พรอมทั้งใหระบุรายละเอียดการใชจายงบประมาณ
และระยะเวลาที่ผูรับผิดชอบโครงการสามารถ
ปฏิบัติได ปองกันมิใหเกิดปญหาการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณในภายหลังและใหหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดตรงตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ 

31 ม.ค. 52  
กองนโยบายและแผน 

 

ชื่อผูจัดทํา..............…............ 
(อธิการบดี) 

ตําแหนง   อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
วันที ่ 17 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2551   
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ตัวอยาง 
 
 

รายงานผูตรวจสอบภายใน 
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แบบ ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอภายใน 
 

เรียน ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคที่  15 
 

ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาสําหรับป ส้ินสุด วันท่ี  30   เดือนกันยายน   พ .ศ .  2551  การสอบทานไดปฏิบัติอยาง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบผลการสอบทานพบวา  การประเมินผลการควบคุมภายใน
เปนไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน 

 

    ลายมือช่ือ...................................... 
        (ช่ือ ผูตรวจสอบภายใน) 
    ตําแหนง ผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    วันที่..........เดอืน.....................พ.ศ. ........ 
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กรณีผูตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแลวมีขอตรวจพบหรือขอสังเกตที่
มีนัยสําคัญใหรายงานขอตรวจพบหรือสังเกตที่มีนัยสําคญั ตอทายผลการสอบทาน  ดงัตัวอยาง
ขางลางนี ้
   

 ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2551  การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอยางรอบคอบผลการสอบทานพบวา  การประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการ
ที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนัยสําคัญคือ  ดังนี้ 
 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคลากร และการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการฝกอบรมสวนหนึ่งยังไมตรงกับหลักสูตรและลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูซ่ึงปรากฏใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามแบบ ปอ. 3  แลว  แตเห็น
ควรกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อใหดําเนินการตอไป 

 

                                                ลายมือช่ือ...................................... 
               (ช่ือ ผูตรวจสอบภายใน) 
        ตําแหนง ผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
        วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........ 
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ตัวอยาง 
 
 

รายงานระดับสวนงานยอย  
 (คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
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ยกตัวอยางการรายงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
แบบ ปย.1 

 
ชื่อหนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคมุ 
1.1  การมอบอํานาจหนาที ่

    1.1.1  การมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและ
ความจําเปนใหกับบุคลากรที่เหมาะสม
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

 
 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

2.1  การกําหนดวัตถุประสงค 
 
 

 

 

 
 

- มีการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
โดยระบุไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 

- มีการสื่อสารเกี่ยวกับการมอบอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบโดยการแจงเวียนและ
ประกาศใหทราบทั่วกัน 

- ผูบริหารมีวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่
ไดมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

- มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ 
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

- มีการประชาสัมพันธเผยแพรใหแกบุคลากร
ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะทราบ 

- มีการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการและ 
โครงการใหสอดคลองกันวตัถุประสงคของ
คณะ 

- สนับสนุนใหบุคลากรภายในและภายนอก
คณะไดมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและโครงการ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(2) 

2.2  การระบุความเสี่ยง 
 
 
 
 

2.3  การวิเคราะหความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

2.4  การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 

- ผูบริหารมีการประชุม และปรึกษาหารือเพือ่
คนหาปจจยัเสีย่งตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอ
การดําเนนิงานที่กอใหเกดิการไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 
- มีการวิเคราะหหาสาเหตุของความเสี่ยงโดย

ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ความถี่และ
ผลเสียหายที่จะเกดิขึ้น หากเหตุการณนั้น
เกิดขึ้นมาก็จะใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการควบคุมหรือลดความเสี่ยงใหอยู
ในระดบัที่สามารถยอมรับได 
 

- คณะใหความสําคัญกับการควบคุมความ
เสี่ยงโดยการนาํผลการวิเคราะหมา
ประยุกตใชเพือ่ลดระดับความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่สามารถยอมรับได เชน การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนนิงาน การนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการทํางาน 

 
- คณะใหความสําคัญกับการควบคุมความ

เสี่ยงโดยการนาํผลการวิเคราะหมา
ประยุกตใชเพือ่ลดระดับความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่สามารถยอมรับได เชน การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนนิงาน การนํา
เทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในการทํางาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(2) 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
5.  การติดตามและประเมินผล 

- คณะมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปน
ปจจุบันเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการลดความเสี่ยง 

- ผูบริหารมีการสนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรไดมีการพัฒนาการใชสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

- มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งจาก
ภายในและภายนอก 

- มีการประเมินความเพยีงพอและตรวจนับ
สินคาคงคลัง พัสดุ และทรพัยสินอื่นๆ อยู
เสมอ 

สรุปผลการประเมิน 
1. คณะไดดําเนินการประเมินและควบคุมการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง แตยังไมสม่ําเสมอ 

เนื่องจากไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานนี้โดยตรง 
2. คณะไดสงคณาจารยและเจาหนาท่ีเขารวมการอบรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําความรูท่ีได

ไปประยุกตใชในการดําเนินงานและรวมกันจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายในปละ 
1 ครั้ง 

3. คณะไดนําระบบสารสนเทศมาใชสําหรับการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความรูในเรื่องดังกลาวนอย ทําใหการ

จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไมครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ 

                ช่ือผูรายงาน........................................ 
                 (คณบดี) 
                ตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
                 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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แบบ ปย. 2  
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดตั้งแต  วันที่1  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน / 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
การผลิตบัณฑิต 
1.  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ในวิชาชีพตามลักษณะที่พึง
ประสงค 

 
-  มีนโยบายและ
กําหนดแนวทางใน
การคัดเลือกนักศึกษา 
 

 
-   คณะมีสวนรวม

ในการคัดเลือก
นักศึกษาตาม
ความตองการ  

 

 
-  นักศึกษาที่รับเขามามีความรู
พื้นฐานนอย 
 
-  การจัดการเรียนการสอนเนนทาง
วิทยาศาสตรมากทําใหนักศึกษาซึ่งมี
ความรูพื้นฐานทางดานนี้นอยไม
สามารถศึกษาไดครบตามหลักสูตร  

 
-  จัดโครงการเสริมสราง
ทักษะดานตาง ๆ ใหแก
นักศึกษา 
-  มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรโดยเนน
ความตองการของคณะและ
ทองถิ่น 

 
30 ก.ย. 2552 
รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแต  วันที่1   ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
ดานการบริการวิชาการ 
 

 
-  มีการสนับสนุนให
บุคลากรของคณะไดให
การบริการวิชาการแก
ชุมชนและ
บุคคลภายนอก 
-  โครงการที่ใหบริการ
วิชาการเปนโครงการที่
ตรงกับความตองการ
ของเกษตรกร 

 
-  มีนโยบายสนับสนุนให
บุคลากรดําเนินงานดาน
การบริการวิชาการ 
 
 
-  มีการสอบถามความ
ตองการของเกษตรกรใน
การจัดโครงการบริการ
วิชาการ 

 
-  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ไมเพียงพอสําหรับการ
ใหบริการวิชาการเนื่องจากมี
เกษตรกรแจงความประสงค
ใหคณะจัดโครงการเพิ่มเติม 
-  การติดตามและประเมินผล
โครงการยังไมจัดเจน อาจารย
มีภารกิจมากทําใหไมสามารถ
ติดตามและประเมินผล
หลังจากเสร็จสิน้โครงการได 

 
-  คณะไดเสนอโครงการที่เกิด
จากความตองการของเกษตรกร
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
-  มหาวิทยาลัยควรจัดตั้ง
หนวยงานกลางเพื่อติดตามและ
ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการไปแลว เพื่อจะได
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการ
วิชาการใหดียิ่งขึ้น 

 
ก.ค. 2552 
ผูชวยคณบดี 

ฝายบริการวิชาการ 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแตวันที่1  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน / 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
ดานงานวิจัย 
1.  เตรียมความพรอมของ
อาจารย บุคลากร และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการวิจัย 

 
-  มีโครงการสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานดานการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
-  การจัดโครงการสนับสนุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วิจัยทําใหเกิดความเชื่อมั่น
และเกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนและสรางองคความรู
ใหม 
 

 
-  บุคลากรที่เขารวมโครงการ
มีนอยและขาดประสบการณ
ในการทํางานวิจัย 
 
 
-  บุคลากรไมสามารถทํางาน
วิจัยติดตอกันได 
 
 

 
-  สนับสนุนให
บุคลากรไดมีการ
แลกเปลี่ยนความรูดาน
การวิจัยกับหนวยงาน
อื่น 
 
-  สรางนักวิจัยรุนใหม
ขึ้นมาเพื่อดําเนิน
งานวิจัย 

 
30 ก.ย. 2552 
รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแต วันที่1   ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
ดานการบริหารจัดการ -  คณะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่อชวยในการบริหาร
จัดการงานและประเมินผล
การดําเนินงานของคณะ 
 
-  คณะจัดทําฐานขอมูลและ
ระบบ MIS ของคณะเพื่อ
ชวยในการบริหารจัดการ 

-  คณะไดมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 
 
-  คณะมีฐานขอมูลและระบบ 
MIS เพื่อใชในการตัดสินใจ
แตขอมูลที่มีอยูยังไม
ครอบคลุม 

-  งานบางอยางยังไมมี
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งมีการ
กระจายงานใหชวยกัน
ดําเนินการ 
 
 
-  ฐานขอมูลที่มีอยูยังไมเปน
ปจจุบันและไมทันสมัยจึงไม
สามารถชวยในการบริหาร
จัดการไดอยางเต็มที่ 

-  ควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
เพิ่มเติมเพื่อใหคลอบ
คลุมการดําเนินงานของ
คณะในทุกดาน 
 
-  ควรกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อชวยในการพัฒนา
และปรับปรุงฐานขอมูล
ใหมีความทันสมัย 

30 ก.ย.  2552 
คณบดี 

 
 
 
 

30 ก.ย.  2552 
คณบดี 

 

 

 



คูมือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแต วันที่1  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(7) 
ดานทรัพยากร 
1.  บุคลากร 

 
-  มีการกําหนดนโยบาย
และแนวทางการรับ
บุคลากรสายสนับสนุนและ
สายวิชาการ 
 
 
 
-  คณะมีระบบการบริหาร
จัดการการเงินและพัสดุที่
สามารถตรวจสอบได 

 
-  บุคลากรที่ไดมาตรงตาม
ความตองการของคณะ 
 
 
 
 
 
-  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
ทางดานการเงินและพัสดุโดย
แยกการปฏิบัติงานออกจาก
กันอยางชัดเจน 

 
-  บุคลากรสายสนับสนุนมี
จํานวนนอยตองรับภาระ
งานที่เพิ่มมากขึ้น 
-  มหาวิทยาลัยมีอัตราให
คณะไมสอดคลองกับภาระ
งานที่เพิ่มขึ้น 
 
-  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมี
ความรูความสามารถในเรื่อง
ที่รับผิดชอบนอย 

 
-  คณะควรขออัตรา
บุคลากรสายสนับสนุน
และสายวิชาการเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดครอบคลุมภาระงานที่
ไดรับมอบหมาย 
-  มีการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเจาหนาที่ได
พัฒนาความรูในงานที่ทํา 

 
30 ก.ย. 2552 
รองคณบดี 

ฝายวางแผนและ
พัฒนา 

 
 
 

30 ก.ย. 2552 
รองคณบดี 

ฝายวางแผนและ
พัฒนา 
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หนวยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2552 
กระบวนการปฏิบตัิงาน / 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

การควบคุมที่มีอยู 
 
 
 
 

(2) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 
 

(5) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

(7) 
2.  งบประมาณ 
 
 
 
3.  เครื่องมอื และอุปกรณ ใน
หองปฏิบัติการ 

-  มีการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณอยางชัดเจน 
 
-  มีการกาํหนดคณุสมบัต ิ

-  บุคลากรมีสวนรวมและ
รับทราบแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณของคณะ 
 
-  มีการกาํหนดผูรับผิดชอบและ
ดูแลเครื่องมือ อปุกรณในแตละ
หองปฏิบัติการ 

-  งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร
ในแตละปไมเพียงพอกบัการ
ดําเนินงาน 
-  เครื่องมือ อปุกรณในมีอายุ
การใชงานนานทาํใหเกิดการ
ชํารุด เสียหาย  

-  มหาวทิยาลัยควรจัดสรร
งบประมาณโดยคํานึงถึงความ
จําเปนในการใช 
-  ควรมีการจดัทําทะเบียน
ประวัตกิารซอมแซมเพื่อ
ตรวจสอบอายุการใชของ
เครื่องมือเพื่อจะไดเตรียมการใน
การจัดหาเครื่องมอืมาทดแทน 

30 ก.ย.2552 
รองคณบดฝีาย

วางแผนและพัฒนา 

 

              ชื่อผูรายงาน............................................................... 
                                    (คณบดี) 

ตําแหนง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                                                               
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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 QMD 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยาง   
 

แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
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 QMD 

ตัวอยางแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน เปนเครื่องมือสําหรับการบริหารการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อชวยใหผูบริหารและผูประเมินพิจารณา
ตัดสินไดวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ หรือไม ควรปรับปรุงแกไขในจุดใด อยางไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเปน 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน ในแตละองคประกอบ 
ประกอบดวยขอความภายใตหัวขอหลักๆ  และหัวขอยอยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอหลัก ผูใชหรือผูประเมิน
อาจปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอความตามความเหมาะสม ชองวางใตหัวขอ “ความเห็น/คําอธิบาย” ใช
สําหรับจดบันทึกขอคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวขอนั้นๆ 

ขอคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไมเปนลักษณะ  “ใช” หรือ “ไมใช” แตจะสรุปรวมวา
หนวยงานใหความสําคัญหรือปฏิบัติอยางไรในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงจะชวยใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน     สวนที ่ว า งตอนทา ยของแต ละ
องคประกอบการควบคุมภายในใชสําหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควร
ปฏิบัติหรือควรพิจารณาองคประกอบนั้นๆ และชองวางตอนทายสุดของแบบประเมินใชสรุปผลการ
ประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาใหขอสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน ผู
ประเมินควรใชวิจารณญาณวา 

1. ขอความใตขอตางๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใชกับเหตุการณ
ตางๆ ในองคกรหรือไม ถาไมเหมาะสม ควรปรับปรุงแกไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวขอยอยนั้นๆ 
กอน 

2. หนวยที่ไดรับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม อยางไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดออนของการควบคุมภายใน หรือไม อยางไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือไม อยางไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมการ
ควบคุมเพื่อพิจารณาวา หนวยรับตรวจมีสภาพแวดลอมการควบคุมที่ดี หรือไม  

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ภายในองคกร  

รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจาก
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

 มทีัศนคติที่เหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และ
การดําเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมตอการกระจายอํานาจ 
 มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลด
หรือปองกันความเสี่ยง  

 มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(Performance – Based Management) 

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
 มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณอักษร 

และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้งคราว 
 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม

ยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดานจริยธรรม  และ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง 

 ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 

 ฝายบริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เมื่อไมมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

 ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่เปนไปได และไม
สรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายที่เปนไปไมได 

 ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเปนเพื่อใหมั่นใจวา
พนักงานจะมีความซื่อสัตยและถือปฏิบัติตามจริยธรรม  
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
 ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเมื่อมีสัญญาณแจงวาอาจมี

ปญหาเรื่องความซื่อสัตยและจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น  
1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

 มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ 
 มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละตําแหนง 

และเปนปจจุบัน  
 มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเกี่ยวกับความรูทักษะ และ

ความสามารถที่ตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 
 มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงานทั้งหมดอยาง

เหมาะสม 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปจจัยที่มี

ผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุอยางชัดเจนในสวน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนที่ตองมีการปรับปรุง 

1.4 โครงสรางองคกร  
 มีการจัดโครงสรางและสายงาน  การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ

เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจ 

 มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จําเปนให
สอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองคกรที่ ถูกตองและทันสมัยให
พนักงานทุกคนทราบ 

1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ 
 มีการมอบหมายอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคคลที่

เหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงใหพนักงานทุก
คนทราบ 

 ผูบริหารมี วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินงานที่มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจางบุคลากรที่

เหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ ความซื่อสัตยและ
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มีจริยธรรม 

 มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหม  และจัดฝก   อบรม
พนักงานทุกคนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยายขึ้นอยูกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตยและจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตอหัวหนาสวนราชการ 

1.8 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 ชื่อผูประเมิน ………………………… 
 ตําแหนง ……………………………… 
 วันที่ ............../................/...................... 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 

กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค
การดําเนินงานทั้งในระดับหนวยรับตรวจ                  และระดับกิจกรรม (เชน 
แผนงาน หรืองานที่ไดรับมอบหมาย) 

วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห  และการบริหารความเสี่ยงวา 
เหมาะสม เพยีงพอ หรือไม  

2.1  วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
 มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของ

หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 
 มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจ

ตรงกัน 

2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
 มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานในระดับกิจกรรม 

และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยรับตรวจ 

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได 
 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกําหนดและใหการ

ยอมรับ 

2.3 การระบุปจจัยเสี่ยง 
 ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง  
 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน

และภายนอก   เชน การปรับลดบุคลากร  การใชเทคโนโลยี
สมัยใหม การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

2.4 การวิเคราะหความเสี่ยง 
 มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญของความ

เสี่ยง 
 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง 

 มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง  

 มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ กําหนดเพื่อ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 

        2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
 
 ชื่อผูประเมิน ………………………… 
 ตําแหนง ……………………………… 
 วันที่ ............../................/...................... 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / คําอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผูประเมินควรพิจารณา
วา มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม 

3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตามวัตถุประสงคและผลการ
ประเมินความเสี่ยง 

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม 
3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของผูบริหารแต

ละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
3.4 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรัดกุมและเพียงพอ 
3.5 มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงตอความ

เสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแล
รักษาทรัพยสิน  

3.6 มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณีฝาฝนในเรื่อง
การมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอํานาจหนาที่ 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
 
 ชื่อผูประเมิน ………………………… 
 ตําแหนง ……………………………… 
 วันที่ ............../................/..................... 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

การดํา เน ินการเกี ่ยวก ับการควบค ุมภายในจะตองมีสารสนเทศที่
เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารตอความตองการของผู ใช  และการบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝายบริหาร 

4.2 มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน และการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึกบัญชี
ไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 

4.4 มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและภายนอกใหผูบริหารทุก
ระดับ 

4.5 มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เช่ือถือ
ได และทันกาล 

4.6 มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข 

4.7 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น  หรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

4.8 มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก  อาทิ รัฐสภา 
ประชาชน สื่อมวลชน 

4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 ชื่อผูประเมิน ………………………… 
 ตําแหนง ……………………………… 
 วันที่ ............../................/...................... 
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 QMD 

 
จุดที่ควรประเมิน คําอธิบาย/คําตอบ 

5.  การติดตามประเมินผล 
ผูประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอันจะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และรายงานใหผูกํากับ
ดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการดําเนินการแกไขอยาง
ทันกาล 

5.3 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมดวยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอยางเปนอิสระ  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5.7 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  

5.8 มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับดูแลทันที ในกรณี
ที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอื่นที่
อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมีนัยสําคัญ 

5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

                                                        ชื่อผูประเมิน ………………  
                                                  ตําแหนง ………..……… 

                                               วันที่ ......./........../.......... 
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ชื่อหนวยรับตรวจ/สวนงานยอย 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 ....................................................................... 
        1.2 ....................................................................... 

ฯลฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 ....................................................................... 
        2.2 ....................................................................... 

ฯลฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 ....................................................................... 
        3.2 ....................................................................... 

ฯลฯ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 ....................................................................... 
        4.2 ....................................................................... 

ฯลฯ 
5. การติดตามประเมินผล 

5.1 ....................................................................... 
        5.2 ....................................................................... 

ฯลฯ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

ชื่อผูรายงาน........... .................. ........................................... 
(ช่ือหัวหนาหนวยรับตรวจ/หัวหนาสวนงานยอย) 

ตําแหนง....................................... .................. ..................... 
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วันที่... ......................./......... ......................../.... .................. 
      
   


