
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ               

ที ่                                                วันที ่           กุมภาพันธ์   2563   

 เรื่อง  รายงานผลการฝึกอบรม           

เรียน  หัวหน้าส านักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบล 

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบล            ที ่  ลงวันที่       เรื่อง ให้
พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ โดยอนุญาต  ให้    ต าแหน่ง    
    เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรม  หลักสูตร การควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายในภายใต้หลักเกณฑ์(ใหม่) พ.ศ.2562และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 พร้อมกับการจัดท าแบบรายงานการติดตาม การประเมิน  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีก าหนดการระหว่างวันที่                     ณ     
     นั้น 
 

 บัดนี้การฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เดินทางกลับถึงสถานที่ราชการ แล้ว 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๐ “ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม จัดท ารายงาน
ผลการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ ๙ ภายใน หกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับ
ถึงสถานท่ีราชการ” จึงขอรายงานผลการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
  
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
 

รายงานผลการฝึกอบรม 
ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตร  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในภายใต้หลักเกณฑ์(ใหม่) พ.ศ.2562และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 พร้อมกับการจัดท าแบบรายงานการติดตาม การประเมิน  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หน่วยงานผู้จัด 
 ส านักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 
 
 สรุปเนื้อหาสาระ 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 

 ที่มา : พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันท่ี 20 
เมษายน 2561ม. 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 การตรวจสอบภายใน  คือ  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล
อย่างเป็นระบบ 

 



 

  

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  
 การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน 
 โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 79 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 
 ข้อ 2 หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีกระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ 
 ข้อ 5  กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ



 

  

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุ
อันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีต่อไป 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 ปราศจากการแทรกแซง 
 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ท่ีมีผลกระทบถึงความเป็นอิสระ 
 มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ 
 เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 (1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  
ของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดท่ีปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงการก ากับดูแลท่ีดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 (2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ  
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  
รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (3) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก ตามรูปแบบและ
วิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 



 

  

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives)  
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้าน              
การด าเนินงาน  ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  
การรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึง 
การรายงานท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives)  
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับกา ร
ด าเนินงาน รวมท้ังข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
 

แนวคิดของการควบคุมภายใน 

 เป็นกลไกท่ีจะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด 
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 เป็นส่วนประกอบท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ ต้องกระท า
อย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

 เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  
ซึ่งมิใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงาน
เท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

 สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดของ
หน่วยงานของรัฐ  

 ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 



 

  

 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานท่ีส่งผลให้มีการน า  การควบคุมภายใน
มาปฏิบัติทั่วท้ังหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในรวมท้ังการด าเนินงานท่ีคาดหวังของผู้ก ากับดูแล และ
ฝ่ายบริหาร ท้ังนี้  สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี

หน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้
ก ากับดูแล 

(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

(๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 



 

  

๒. การประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพื่อระบุ 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภารกิจภายในท้ังหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 
 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ 

 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุม ท้ังหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

 



 

  

 
 

 
ตัวอย่าง : เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
 
 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้  
 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 



 

  

 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม 
 1. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ 
 2. การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4. การจัดท าบัญชี  ทะเบียน รายงาน 
 5. การควบคุมทางกายภาพ 
 6. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
 7. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
 8. การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
          ฯลฯ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ีจะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ท้ังจาก
ภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และ
ความส าคัญของการควบคุมภายในท่ีมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  
เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด 
 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง 
หรือเป็นการประเมินผลท้ังสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 
 



 

  

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี 

o มีความเหมาะสม เพียงพอ และรัดกุม 
o มีความคุ้มค่า 
o สามารถป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสีย 
o ปฏิบัติงานได้สะดวก และปลอดภัย 
o เสริมสร้างความพอใจ 

 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน 
การควบคุมทั่วไป 
 1.การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้รับช าระเงินและผู้บันทึกรายการรับเงินในสมุดบัญชี 
 2.การก าหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุมการน าเงินสดและเช็คท่ีได้รับฝากธนาคาร 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 3.เจ้าหน้าท่ีการเงินต้องไม่สามารถบันทึกเพิ่มรายการลูกหนี้ การลดหนี้ และการปรับปรุง
สถานะใบแจ้งหนี้ รวมถึงไม่ควรมีหน้าท่ีในการติดตามทวงหนี้ 
 4.การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ควรก าหนดให้มีการควบคุม 
ดังนี้ 
  4.1เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 
  4.2รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านต้องเป็นความลับเฉพาะบุคคล 
  4.3การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการแบ่งแยกหน้าท่ีของงานด้านการเงิน 
งานด้านการบัญชี และงานอื่น ๆ  
  4.4การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้ท ารายการ 
และผู้อนุมัติรายการ 
  4.5การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระบบ (Users) กับผู้ดูแลระบบ 
(Administrators) 
 5.การก าหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเงินเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมถึงการอบรมหรือการเวียนหนังสือแจ้งเจ้าหน้าท่ีการเงินการบัญชี
เกี่ยวกับนโยบายการควบคุมภายในของงานการเงินและการบัญชีเป็นประจ าทุกปี 
 6.การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับช าระเงินแยกออกจากบัญชีเงินฝากประเภทอื่น 
 7.การก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องระบุตัวตน (Whistle Blowing) และการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
 
การควบคุมด้านการรับเงิน 
 
 1.การรับช าระเงินทุกครั้งต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบ
กระดาษ หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเลขท่ีเอกสาร ผู้
ช าระเงิน วันท่ีช าระเงิน จ านวนเงิน และวัตถุประสงค์ของการช าระเงิน เป็นอย่างน้อย 
 2.การจัดท าเอกสารการรับเงินควรมีการอ้างอิงกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การออก
ใบเสร็จรับเงินต้องมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้ หน่วยงานควรก าหนดวิธีการอ้างอิงกับเอกสารต้นทางท่ี
ชัดเจนและเป็นระบบ 
 3.ในกรณีท่ีมีการรับเช็ค ผู้รับช าระเงินต้องตรวจสอบสภาพเช็คว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มี
การแก้ไขข้อความ 
 



 

  

3.การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน(หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ) 
 กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสารถให้หน่วยงานของรัฐ(มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ของ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ) 
 กระบวนการท่ีเกิดขึ้นจากคณะกรรมการขององค์กร  ผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆ เป็น
กระบวนการท่ีจะถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ท่ัวท้ังองค์กร ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้
สามารถระบุเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร และเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ภายในระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (risk appetite) ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่าง
สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 
 
 ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อย

ประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการก าหนด
วัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐท่ีส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 ต้ อ ง มี ก า ร ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง 
ท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 ต้องด าเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 

 ต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ต้ อ ง มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ท บ ท ว น 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

 ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 สามารถพิจารณาน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 



 

  

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ 

 จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานกระทรวงการคลังถือปฏิบัติตามคู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีกระทรวงการคลังก าหนดและสามารถน าคู่มือหรือแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานได้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ท้ังนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

 ผู้รับผิดชอบมีหน้าท่ี ดังนี้ 
  (๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ก ากับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้ รับผิดชอบ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ 
 ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง

หรือใช้ท้ังสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส าคัญให้รายงานทันที 
 จัดท ารายงานเสนอเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 สามารถก าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ จัดส่งรายงานและรายงานผลการบริหารจัดการความ

เสี่ยง หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของ
รัฐดังกล่าวด าเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด กรณีไม่
สามารถปฏิบัติได้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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ประเภทความเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
 ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก 
ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธะกิจ หรือ
สถานะขององค์กร  
 
 
 



 

  

ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้ม 
 
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการด าเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย
ตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิ เคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และ
ไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาด ส่งผล
กระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร  
 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความ
เพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการท่ีดี ขาด
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 

 



 

  

 

องค์ประกอบของ COSO ERM 2004 

 1.  สภาพแวดล้อมภายใน (Internal  Environment) 
 2.  ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective  Setting) 
 3.  ระบุความเสี่ยง (Event  Identification) 
 4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) 
 5.  การตอบสนองความเสี่ยง (Risk  Response) 
 6.  กจิกรรมการควบคุม (Control  Activities) 
 7.  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information&Communication) 
 8.  การติดตาม (Monitoring) 
1.  สภาพแวดล้อมภายใน Internal  Environment 

 ก าหนดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร 
เช่น การก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ วัฒนธรรมองค์กร การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
 - คณะกรรมการและผู้บริหารควรก าหนดระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) 



 

  

 - คณะกรรมการและผู้บริหารควรมีหน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้อยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
 ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้นใน
ภาพรวม ซึ่งองค์กรสามารถยอมรับได้ในการมุ่งไปสู่พันธกิจ (หรือวิสัยทัศน์) ขององค์กรนั้น สามารถ
ระบุได้ในลักษณะเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ การระบุความเสี่ยงท่ียอมรับได้ อยู่บนพื้นฐานของ
สถานการณ์ปัจจุบัน และต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายใน-นอก เช่น 
ระดับการหลีกเลี่ยงหรือความกลัวความเสี่ยง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ศักยภาพองค์กร 
เศรษฐกิจ สังคม 
 
ขั้นตอนการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 1. วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับ
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
 2. วิเคราะห์เชื่อมโยงกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร และข้อมูลความ
เสี่ยงขององค์กรในแต่ละด้าน 
 3. ก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ขององค์กร โดยพิจารณาจากผลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1  – 
2 
 ช่วงเบี่ยงเบนของระดับคว ามเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความ
เบี่ยงเบนท่ียอมรับได้ท่ีสัมพันธ์กับการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือระดับการเบี่ยงเบนความเสี่ยงท่ียอมรับได้
จากตัววัดผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยสามารถวัดได้และ
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
 
ตัวอย่าง ช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
 องค์กรแห่งหนึ่งมีเป้าหมายในการให้บริการท่ีลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในการพิจารณาช่วงเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้นั้น 
ผู้บริหารได้ระบุว่า 
 • ค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับร้อยละ 85 มาเป็นเวลานานหลายปี 
ซึ่งองค์กรก็สามารถด าเนินงานได้ตามค่าเป้าหมายนี้มาโดยตลอด 
 • ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เท่ากับร้อยละ 80 และมีแนวโน้มคงท่ี 
 • หากความพึงพอใจของลูกค้าลดลงเป็นการชั่วคราว และยังคงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม พบว่ามีผลกระทบน้อย 
มากต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า 
 • หากจะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 87 ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่าง
มากและไม่คุ้มกับผลท่ีได้รับ 
 • องค์กรกาลังถูกจับตามองจากสาธารณชนและมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการท่ีองค์กรไม่สามารถ
ลดต้นทุนได้ 



 

  

 
จากข้อมูลดังกล่าว จึงก าหนดว่าควรคงค่าเป้าหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีร้อยละ 85 
และมีช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได้อยู่ระหว่างร้อยละ 82-86 
องค์กรควรจัดให้มี นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยให้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปฏิบัติใน
องค์กร และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีโครงสร้างองค์กรท่ี
สนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดสายการรายงาน การมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังให้มีการก าหนดเจ้าของความ
เสี่ยง (RiskOwner) ท่ีจะต้องดาเนินการรับผิดชอบในการจัดการบริหารความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควร
มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 ในการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง ควรมีหัวข้อ 
 1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 2. ค าจ ากัดความของความเสี่ยง 
 3. บทบาทและความรับผิดชอบ 
 4. การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 5. การติดตามและการรายงานผล 
 
ตัวอย่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
 1. คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)เป็นผู้ก ากับดูแลและสนับสนุนการน านโยบาย
การบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติใน...ชื่อหน่วยงานของรัฐ...ผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ของ    ...ชื่อหน่วยงานของรัฐ... 
 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ก ากับดูแลการน านโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยงไปปฏิบัติภายใน    องค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีส าคัญ และรายงานให้    คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ 
 3. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการน านโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตามการ
น าไปใช้อย่างต่อเนื่อง    โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 4. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 
ตัวอย่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 1. ในกรณีท่ีผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการด าเนินงาน 
ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง 



 

  

 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทุกปี และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานขององค์กร 
 
ท้ังนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป 
อนุมัติโดย 
    ___________________________________ 
         (.............................................................) 
       ประธานกรรมการ(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) 
          วันท่ี ................................................ 
 
 
 
ตัวอย่างบทบาท อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
คณะกรรมการ 
 เห็นชอบนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กรให้
เพียงพอเหมาะสม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ก ากับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
 2. ก ากับดูแลให้มีระบบข้อมูล ระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน รายงานทางการบริหารท่ี
ถูกต้อง เพียงพอและเชื่อถือได้ 
 3. ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 4. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) มีหน้าท่ีดังนี้ 
 1. พิจารณา อนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 2. พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความ
เสี่ยง 
 3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า
ในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 
 4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

  

 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMS) มีหน้าท่ีดังนี้ 
 1. ก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 2. จัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับองค์กร 
แผนบริหารความเสี่ยง เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
 3. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเร่ืองการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติและเป็นวัฒนธรรม 
 6. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
องค์กร 
 
ผู้อ านวยการองค์การคลังสินค้า มีหน้าท่ีดังนี้ 
 1. ติดตามและให้ข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยง  
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร 
 
รอง/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 1. วางแนวทางและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พร้อมกับมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการท่ัวท้ังองค์กร 
 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย ์
 1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง รวมท้ังจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายท่ี
ผูบ้ริหารระดับสูงมอบหมาย 
 2. ประเมิน ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามก าหนดเวลา 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

หัวหน้าส่วนงาน /ผู้ปฏิบัติงาน 
 1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง ก าหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และ
รับผิดชอบการน าแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมถึง
รายงาน ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานรายวันให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
ประจ าตามปกติ 
 

2.  ก าหนดวัตถุประสงค์ Objective  Setting 

     ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ท้ังวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ด้าน
การด าเนินงานขององค์กร และจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ
องค์กร 

 

 

 



 

  

ตัวอย่างวัตถุประสงค์  
 • เพิ่มระดับการบริการของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจท่ีมากกว่า
ปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย 5% ภายในธันวาคม 2563 
 • ขยายการด าเนินงานด้านสินเชื่อรถยนต์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยให้วงเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปีท่ีผ่านมา ภายใน 3 ปีข้างหน้า 
 • พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพอย่างน้อย5 
คน ภายในธันวาคม 2563 
 
3.  ระบุความเสี่ยง Event  Identification 
 ระบุเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรและจะต้องมีความเข้าใจถึงปัจจัย
ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และการคาดการณ์ใน
อนาคต 
ขั้นตอนการระบุเหตุการณ์ 
 1. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาท้ัง
ปัจจัยท้ังภายในและภายนอก เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2. สรุปประเด็นเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุ
ของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงท่ีต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น ส าหรับเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส 
ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานต่อไป 
 - ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง 
 - ระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว 
เพื่อให้สามารถกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลด
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 

  

 

 

ความเสี่ยง คืออะไร ??? 

 โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย  
 การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ 
 เหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ ท่ีท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี

ก าหนด 
 
 
4.  การประเมินความเสี่ยง Risk  Assessment 
 ประเมินความเสี่ยงท่ีชัดเจนและเป็นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงจะมีการพิจารณาท้ังด้าน
โอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง การประเมินความเสี่ยงสามารถ
ท าได้ท้ังในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ และสามารถท าการประเมินได้ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึง
ระดัหน่วยงาน 
 - วิเคราะห์โอกาสท่ีความเสี่ยงดังกล่าวจะเกิดขึ้น และผลกระทบหากความเสี่ยงเกิดขึ้นจริง โดย
การประเมินความเสี่ยงจะต้องประเมินท้ังความเสี่ยงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) และความ
เสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลังการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Residual Risk) 
 - อาจประเมินเป็นด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk ด้านปฏิบัติการ 
Operational Risk การเงิน Financial Risk และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Compliance Risk (S-O-
F-C) 
 



 

  

 
 
ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

 



 

  

 
ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อด้านการเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อด้านชื่อเสียง 

ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก 
มีการเผยแพร่ข่าวเกิน 1 เดือน /ทางสื่อมวลชนทั้งในประเทศ+ 
ตปท. 5 

สูง มีการเผยแพร่ข่าวไม่เกิน 1 เดือน /ทางสื่อมวลชนในประเทศ 4 

ปานกลาง 
มีการเผยแพร่ข่าวไม่เกิน 1 สัปดาห์/ทางหนังสือพิมพ์ไม่เกิน 2 
ฉบับ 3 

น้อย มีการเผยแพร่ข่าวไม่เกิน 1 วัน/ทางหนังสือพิมพ์ไมเ่กิน 1 ฉบับ 2 

น้อยมาก ไม่มีการเผยแพรข่าว 1 

 
ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อด้านผู้ใช้บริการ 
 

ผลกระทบ 

ต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

ผู้ใช้บริการลดลงมากกว่า 50 คน ต่อเดือน  

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 40-50 คน ต่อเดือน  

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 30-39 คน ต่อเดือน  

ผู้ใช้บริการลดลงตั้งแต่ 20-29 คน ต่อเดือน  

ผู้ใช้บริการลดลงไม่เกิน 19 คน ต่อเดือน 

5 

4 

3 

2 

1 

 
 
 
 
 
 



 

  

5.  การตอบสนองความเสี่ยง Risk  Response 
ก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และช่วงความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงท่ีสามารถ
พิจารณาปฏิบัติมี 4 ทาง คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง และ
การยอมรับความเสี่ยง 
 

ความ
เสี่ยง 

กลยุทธ์จัดการ
ความเสี่ยง 

ค าอธิบายวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง 

ต้นทุน ประโยชน์ 

 หลีกเลี่ยง    

 ลด    

 ถ่ายโอน    

 ยอมรับ    

สรุปทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 

 
6.  กิจกรรมการควบคุม Control  Activities 
ก าหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงท่ีได้ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การปฏิบัติการ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ อย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถ
พิจารณาเลือกประเภทของกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุม
เชิงค้นหา การควบคุมด้าน 
การบริหาร การควบคุมระบบสารสนเทศ 
 
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม 
 1. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ 
 2. การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 4. การจัดท าบัญชี  ทะเบียน รายงาน การกระทบยอด 
 5. การควบคุมทางกายภาพ 
 6. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 



 

  

 7. การควบคุมการประมวลผลข้อมูล 
 8. การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
            ฯลฯ 
 
 
7.  สารสนเทศและการสื่อสาร Information&Communication 
 ก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและ
สื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน 
และการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจควรมีการสื่อสารให้บุคลากรมีความตระหนักและเข้าใจการบริหารความเสี่ยง 
 
8.  การติดตาม Monitoring 
 ก าหนดให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดย
ผสมผสานให้เข้ากับกระบวนการด าเนินการต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ และหรือติดตามแยกต่างหาก/
อย่างเป็นอิสระ ควรมีการติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
อย่างทันกาล 
 
 - มอบหมายให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามการบริหารความ
เสี่ยง โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงสามารถก าหนดให้เจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรวบรวม
ข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงต่อหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ 
 - หน่วยงานบริหารความเสี่ยงควรคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ตามความ
เหมาะสมของระดับความรุนแรงและข้อมูล เช่น อาจมีการรวบรวมและวิเคราะห์คัดกรองเป็นรายเดือน 
หรือรายไตรมาส เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 



 

  

 
 

 
 



 

  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาและการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 ได้เพิ่มพูนความรู้  มีความเข้าใจ  เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ม.๗๙ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในองค์กร
ได้ พร้อมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในการจัดวางควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีเทคนิคในการประเมินความเสี่ยง และน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ ยง 
พ.ศ.๒๕๖๒  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดท ารายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน(ตามแนวทางใหม่) มีเทคนิคการประเมินความ
เสี่ยงสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 


