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คำนำ 

 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มุ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบาย
ของสภาลูกเสือไทย เน้นการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นเพ่ือให้สำนักงานมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Good Governance)   สำนักงานจึงจัดให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ
เสียหายหรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้  โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการ
บริหารของสำนักงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้ประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้จัดทำ  แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ   และเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สำนักงาน 
  เพ่ือให้การจัดการของสำนักงานลุกเสือแห่งชาติ เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุม
ภายในและให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ควบคุม ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุ
ของความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ตลอดจนเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้มี
ความมั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน   ทำหน้าที่กำกับระบบการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง   อีกทั้งได้ดำเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญของ
ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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บทที่ ๑  
บทนำ 

 
๑. ที่มา 
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีผลใช้บั งคับตั้ งแต่วันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยรั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่ง
ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รับผิดชอบการบริหารงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สลช.ยังได้รับ
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปีเป็นรายได้บางส่วนที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๒๑ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ สลช. จึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา ๑๘ 
                  ในการนี้ ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น ส่งผลให้การดำเนินงานการควบคุมภายในของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่ งกำหนดตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO ๑๙๙๒ สิ้นสุดลง ต่อมากระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานสากลของ COSO ๒๐๑๓ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหาร ส่งผลให้มีการปรับกรอบ 
แนวคิด วิธีการ ตลอดจนแบบในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีเครื่องมือในการดำเนินการ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในดังกล่าว  จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในขึ้น  
    

วิสยัทศัน ์
มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ 

พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือ 
 ๒. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
 ๓. บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ 
 ๔. พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย 
 ๕. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับ/ประเภท มีความทันสมัย 
 ๒. ค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. มีระบบและวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
 ๔. บุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายได้รับการพัฒนาที่มีมาตรฐานและเข้มแข็ง 
 ๕. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                                            ๑ 



    

 

ค่านิยมองค์กร (Shared Value) 
SCOUT 
 Sincerity ความจริงใจ 
 Courtesy ความสุภาพอ่อนโยน 
 Obedience ความเชื่อฟัง การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ   
 Unity  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นเอกภาพ 
 Thrifty  ความประหยัด การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน 
             และชีวิตส่วนตวั 
 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบ วิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือ 
                               ให้เข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบ รูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
๒.  ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
      ๒.๑ ทำให้การบริหารจัดการของ สลช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการรับมือ  กับ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
      ๒.๒ ทำให้การปฏิบัติงานของ สลช. เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 
๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
 
๓ วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้คำนิยามของ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ว่าเป็นกระบวนการ บริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                                            ๒ 



 

  ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
                             (๑) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติ
การและแผนกลยุทธ์  
           (๒) เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในทุกประเด็น
ได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  
                           (๓) เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงานเพ่ือสร้างความพึงพอใจ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๓.๒ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
            (๑) สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
                          (๒) ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญ  หรือโครงการที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์หลักขององค์กร  
                          (๓) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีแนวทางรับมือกับเหตุการณ์ที่เหนือ
ความคาดหมายได้อย่างทันท่วงที  
                          (๔) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
 
๔. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมภายใน  
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ 
หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คำนิยามของ “การควบคุมภายใน” ว่าเป็น กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้าง ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  
  ๔.๑ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
                        (๑) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) 
ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 
          (๒) เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานผล (Reporting Objectives) ทั้งการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในแง่ของความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส 
หรือตามข้อกำหนดอื่น ๆ  
                        (๓) เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน 
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น  
 ๔.๒ ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 
          (๑) การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          (๒) การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า 
                          (๓) มีข้อมูลและรายงานการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
                          (๔) การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบ อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
                          (๕) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง  
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บทที่ ๒ 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สลช. ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้   

๑. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  มีรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่ งชาติ เป็นประธาน ผู้ อำนวยการสำนั กเลขาธิการ                         
และผู้อำนวยการทุกส่วน  พร้อมตัวแทนบุคลากรจากแต่ละกลุ่มงานร่วมเป็นคณะทำงาน มีหัวหน้างานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ เลขานุการ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการอีก ๒ คน หน้าที่ของคณะทำงานฯ ได้แก่ 
 ๑.๑  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมภายใน  
 ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอ่ืนๆ สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 ๑.๓ รวบรวมข้อมูลหลักฐานและสรุปผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 
การควบคมุภายใน 
 ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานของการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ต่อคณะทำงาน  
 ๑.๕ จัดทำร่างรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ สลช. เสนอต่อคณะทำงาน  
 ๑.๖ ประสานงานกับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ของ สลช. ในการบูรณาการ
แนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน  
 ๑.๗ สื่อสารให้พนักงานและลูกจ้าง สลช. รับทราบและทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  
 ๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก สลช.           

๒. ผู้บริหารระดับสูง  
  ผู้บริหารระดับสูงของ สลช. ได้แก่ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, รองเลขาธิการสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ  มีบทบาทที่เก่ียวข้องกับการกับบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้  
 ๒.๑ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร  
 ๒.๒ ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายใน ทำให้มั่นใจว่า
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  
 ๒.๓ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ ประเมินจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และทำให้มั่นใจว่าผู้อำนวยการสำนัก /                
ส่วนงาน ต่างให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในหน่วยงานของตน  
 ๒.๕ สนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน                 
ของบุคลากร 

 ๒.๖ สนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องมือและระบบในการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง                    
และการควบคุมภายใน  
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๓. ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น  
 ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นของ สลช. ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน/ส่วนงาน มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง
กับการกับบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้  
 ๓.๑ มีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 ๓.๒ เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner)  
 ๓.๓ กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในที่ได้รับมอบหมาย และตามแผนที่ได้กำหนดขึ้นเองในกลุ่มงาน
และหน่วยงาน  
 ๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรในความรับผิดชอบให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง 
๔ .บุคลากรของ สลช. มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการกับบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้  
 ๔.๑ ให้ข้อมูลของหน่วยงาน/โครงการ หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในด ำเนินงาน
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 ๔.๒ เข้าร่วมการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน  
 ๔.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
  ๔.๔ มีส่วนร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการ ควบคุมภายใน 
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บทที่ ๓ 
แนวทางและหลักปฏบิัติของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
๑. การบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ๒๐๑๓  
                 ๑.๑ กรอบมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ 
 ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก                       
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission : COSO ๒๐๑๓ ในขณะที่กรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เดิมนั้น 
กำหนดตาม COSO ๑๙๙๒ ทำให้มีการเปลี่ยนขยายกรอบแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น  

➢ COSO ๒๐๑๓ เปลี่ยนจากเดิมอย่างไร 
 COSO ๒๐๑๓  ยังคงยึดกรอบแนวเดิมของ COSO ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้การควบคุมภายใน  
มี ๕ องค์ประกอบ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control environment) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication) และกิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) แต่มีการกำหนดประเด็นหรือหลักการเพ่ิมเติม 
เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรเกิดการดำเนินงานดังนี้  

(๑)  เกิดการทบทวนในระดับกลยุทธ์ว่า ควรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน หรือไม่อย่างไร      

(๒) กิดการบูรณาการและเชื่อมโยงหน้าที่ด้านการค้นหาความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นนตอนการดำเนินงานปกติอย่างชัดเจนในองค์กร     

(๓) เกิดการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในในองค์กรมีอยู่จริง และปฏิบัติได้จริง  
➢ COSO ๒๐๑๓ มีการขยายความเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนขึ้น 

(๑)  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการขยายกำดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของ 
การควบคมุภายใน เป็นหลักการย่อย ๆ ๑๗ หลักการ ให้ชัดเจนขึ้น 
  (๒)  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการปรับปรุงให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจสมัยใหม่ และวิธีการดำเนินงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ขยายวัตถุประสงค์
ให้กว้างขวางและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมเติมระบบการรายงานเพ่ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารด้วย 
  (๓) กรอบแนวทางการดำเนินงาน มีการปรับเพ่ิมกรอบแนวทางการควบคุมภายใน ดังนี้ 
     ๑) เพ่ิมการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล การสอดส่องให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในองค์กร โดยเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 
       ๒) เพ่ิมการควบคุมภายในให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี 
 ด้านอุตสาหกรรม และด้านสังคม เป็นต้น 
      ๓) เพ่ิมความซับซ้อนของการควบคุมภายใน ให้สอดรับกับความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ 
      ๔) เพ่ิมการควบคุมภายในให้รองรับการคาดหวังต่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
       ๕) เพ่ิมการควบคุมภายในให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการดึงเอาสมรรถนะ และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเต็มที่ 
      ๖) เพ่ิมการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ต่อการควบคุมภายในให้มากขึ้น โดย
การกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการควบคุมด้วยกลไกอัตโนมัติ นอกเหนือจากการพ่ึงพาตัวบุ คคลทั้งในส่วนของ
กระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) และระบบการรายงาน (Reporting) 
     ๗) เพ่ิมการควบคุมภายในที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันและตรวจให้พบ
การทุจริตภายในกิจการ 
 

กรอบมาตรฐานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (COSO ๒๐๑๓ Framework) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ๑๗ หลักการ ๘๗ ประเด็นพิจารณา 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ 

องค์ประกอบ 
 หลักการ ประเด็น 

พิจารณา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใตการกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงควารมมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปกิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

๔ 
๔ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

๒. การประเมินความเส่ียง ๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานขอรัญ และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

๑๕ 
 
 

๕ 
 

 ๘.หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ
คววบคุมภายใน 

๔ 
 

๓ 

๓. กิจกรรมการควบคุม ๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

๖ 
 

๔ 
 

๖ 

๔. สารสนเทศและการเสื่อสาร ๑๓. หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติกตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการควบคุมภายในซ่ึงมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 
 

๕ 
 

๔ 
 
 

๕ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ 
องค์ประกอบ 

 หลักการ ประเด็น 
พิจารณา 

๕. กิจกรรมการติดตามผล ๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

๗ 
 
 

๓ 

  
 โดยสรุป กรอบมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ กรอบเหมือน COSO ๑๙๙๒ ปรับหลักการย่อย
เพิ่มขึ้นในรายละเอียดเน้นการปฏิบัติจริง มีธรรมาภิบาลสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระแสโลก 
และขยายให้ครอบคลุมผู้ที่เก่ียวข้องมากขึ้น 
 
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการ 
ตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยให้  หน่วยงานของรัฐสามารถ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสม
กับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการ
กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ดังนี้  
 (๑) หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  
 (๒) ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนด
วัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๓) หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
 (๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
และการตอบสนองความเสี่ยง  
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 (๖) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสาร
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 (๗) หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ  
 (๘) หนว่ยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๙) หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานำเครื ่องมือการบริหารความเสี ่ยงที ่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทาง COSO ๒๐๑๓ 
  ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งการ
ควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและ
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ ใช้ทรัพย์สิน 
หรือการกระทำอันเป็นทุจริต มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังได้จัดทำขึ้น 
อ้ า ง อิ งต าม  ม า ต ร ฐ าน ส าก ล ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission: COSO ๒๐๑๓ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะทำให้การดำเนินงาน
และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ์เป้าหมายและมีการกำกับดูแลที่ดี 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ COSO ๒๐๑๓ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ 
ดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร
จะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวัง
ของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ 
  (๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการ  
ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
  (๓) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ กำหนดไว้ใน
นโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงาน
ของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
 (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศ เป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในท่ำาหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึง
สารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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  (๕) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผลเป็นการ ประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่มีผลการ
ประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล 
อย่างทันเวลา  
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บทที่ ๔ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
๑. ภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สลช. ได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน โดยอ้างอิงตาม  
   (๑) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   (๒) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
                   (๓) COSO ๒๐๑๓ โดยขั้นตอนหลักในกระบวนการ ประกอบด้วย  
                        ๑) การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) 
             ๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
       ๓) การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)  
       ๔) การระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ (Existing Controls)  
        ๕) การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ 
                        ๖) การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)  
                            - การจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)  
           - การควบคุมภายใน (Internal Control)  
        ๗) การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)  
                        ๘) การทบทวน (Review and Revision)  
 
 ข้อมูลนำเข้า (Input) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา (Criteria) รวมทั้งผลผลิต (Output) ในแต่ละ
ขั้นตอน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้แสดงไว้ในตารางที่ 
๔-๑   
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ตางรางที่ ๔-๑ กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ที ่ ขั้นตอน (Activities) ข้อมูลนำเข้า (Input) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา(Criteria) ผลผลิต (Output) 
๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง  

(Risk Identification) 
 
 

• ปัจจัยภายใน 
• ปัจจัยภายนอก 
• ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร 
• จุดอ่อนจากการวิเคราะห์ SWOT 
• โอกาสจากการวเิคราะห์ SWOT 
• ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ตัวช้ีวัดที่สำคัญขององค์กร 
• ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
• ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
• ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง 
• รายงานอุบัติการณ(์Incidence Report)  ในประเด็นต่าง  ๆ

• เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการ
กระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน 
• เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเชิงลบ หรือทำ
ให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

• ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดย
แบ่งเป็นประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

๒ การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

• ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด • เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงในเชิง
โอกาส (Likelihood) 
• เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงในเชิง
ผลกระทบ (Impact) 

• ค่าความรุนแรงของทุกปัจจัยเสี่ยง 

๓ การจัดลำดับความเสี่ยง  
(Risk Prioritize) 

• ระดับความรุนแรง (Risk level) ของทุกปัจจัยเสี่ยง  • เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรง 
• ขอบเขตและระดับความเสี่ยง  (Risk Boundary) 

• แผนภาพความเสี่ยง(Risk Profile) 
• ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูงมาก” 
และ “สงู”  
• ปัจจัยเสีย่งที่มรีะดับความรุนแรง “ปานกลาง” 

๔ การระบุกิจกรรมการควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Existing Controls) 

• ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง “สูงมาก” 
• ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง “สูง” 

- • กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละ ปัจจัย
เสี่ยง 

๕ การประเมินประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ 

• กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง • เกณฑ์ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอ • ปัจจัยเสี่ยง จำนวน ๓ กลุ่ม 
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ที ่ ขั้นตอน (Activities) ข้อมูลนำเข้า (Input) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา(Criteria) ผลผลิต (Output) 
๖ การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) 

๖.๑ การจัดการความเสี่ยง 
 (Risk Mitigation) 

• ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม  
• ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผล
ไม่เพียงพอ 

• กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง  
   Take: การยอมรับ  
   Terminate: การหลีกเลี่ยง  
   Transfer: การถ่ายโอน/กระจาย  
   Treat: การลด/ควบคุม 

• แผนการจัดการความเสี่ยง 
 (Risk Mitigation Plan) 

๖.๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) • ปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่กิจกรรมการควบคุมมี ประสิทธิผล
เพียงพอ  
• ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรง “ปาน กลาง” 

• รูปแบบการควบคุม  
   Preventive: ป้องกัน  
   Detective: ตรวจสอบ  
   Corrective: แก้ไข  
   Directive: ส่งเสริม 

• แผนการควบคุมภายใน 

๗ การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports) 
๗.๑ การจัดการความเสี่ยง  • ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง - • รายงานผลรายครั้ง 
๗.๒ การควบคุมภายใน • ผลการด าเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน - - 

๘ การทบทวน  
(Review and Revision) 

• การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมท้ังภายใน และ
ภายนอก  

• ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปา้หมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  

• ความเสี่ยงท่ีควรนำมาทบทวน 
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๒. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification)  
 ๒.๑ ความหมายของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
                         - ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยถ้าเกิดขึ้นจะมี
ผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือภารกิจขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาด ความสูญเสีย สิ่งที่ไม่คาดหวัง สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ จนขัดขวางให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้  
                         - ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้โดยควรระบุได้ว่าความเสี่ยงจะเกิดได้อย่างไร ด้วยเหตุผล และเมื่อใด การระบุปัจจัยเสี่ยง
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถทำได้อย่างเหมาะสม  
 ๒.๒ ประเภทของความเสี่ยง สลช. แบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
                 (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย 
แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ใช้บริการ และอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไป ใช้อย่างไม่เหมาะสม 
        (๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและ
ในการดำเนินงาน 
        (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการ และ
การควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
(เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องด้านเงินลงทุน) หรือจาก  ปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ขององค์กร  
           (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน 
หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึง กฎระเบียบหรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 ๒.๓  ที่มาของการระบุปัจจัยเสี่ยง การระบุความเสี่ยงหรือการระบุปัจจัยเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยสามารถพิจารณาได้จาก 
          • ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงในงาน โครงการ กิจกรรม หรือ กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความสามารถในการแข่งขัน  
          • ปัจจัยภายนอก ทั้ งที่ เป็นสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปซึ่งมีผลในระยะยาว (เช่น ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย 
เทคโนโลยี และอ่ืน ๆ)  
          • ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร  
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                         • จุดอ่อนและโอกาสจากการวิเคราะห์ SWOT ของการทำแผนวิสาหกิจ  
         • ความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
         • ตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร 
         • ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ  
         • ตำหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
         • ข้อมูลจากการสัมภาษณผ์ู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง 
         • รายงานอุบัติการณ์ (Incidence Report) ในประเด็นต่าง ๆ 
  ๒.๓ วิธีระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางท่ีสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยง เช่น  
         • การพิจารณาคู่มือปฏิบัติงาน (Work procedure Manual) เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่
มีความเสี่ยงซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหาย  
         • การใช้รายการตรวจสอบ (Checklists) เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และมาตรฐานการ
ทำงานว่าทำได้ถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมหรือไม่ 
                         • การส่งแบบสอบถาม (Questionnaires) ให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อระบุลักษณะของความเสี่ยง โอกาส
ที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกดิขึ้น  
         • การระดมความคิด (Brainstorming) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเสียหาย  
         • การใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมิน (Experience) โดยวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง               
จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา / ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีการบันทึกไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้น 
๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง)                   
เพ่ือกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) แล้วนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง      
การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน ๒ มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพ่ือ
ประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
 ๓.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ 
รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) ของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมินโอกาสที่แต่ละ
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น จำนวนการ เกิดขึ้นตามสาเหตุ
ของความเสี่ยง ความถ่ีในการเกิดข้ึนของความเสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความ เสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจ
ทำได้ยาก  ดังนั้น  จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต  การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
(Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หรือจากผู้เชี่ยวชาญ   
              ๓.๒ ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น การประเมินผล
กระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรง และความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่า
ความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผล
กระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ) 
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 ๓.๓ หลักการทั่วไปสำหรับการประเมินความเสี่ยง  
                       (๑) การประเมินความเสี่ยง ควรต้องพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและจะมี  ผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ 
                       (๒) การประเมินความเสี่ยงมีทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่ควรใช้วิธีเชิงปริมาณเป็นหลัก เพราะมี
ความชัดเจนมากกว่า แต่ถ้าความเสี่ยงใดไม่มีข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือใช้ในการประเมินก็ต้องเลือกใช้วิธีเชิงคุณภาพอย่างเหมาะสม 
        (๓) การประเมินความเสี่ยงควรเริ่มต้นและสิ้นสุดด้วยวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงผู้ประเมิน  
        (๔) การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งระดับองค์กร กลุ่มงาน ศูนย์/สำนัก โครงการ 
แผนปฏิบัติการ กิจกรรม จึงควรดำเนินการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  
 ๓.๔ การกำหนดเกณฑ์การวัดระดับ สลช. กำหนดเกณฑ์เพ่ือวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของ
ผลกระทบ ตามท่ีแสดงในรูปที่ ๔-๒ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้ 
                   • ระดับของโอกาสที่จะเกิด มี ๕ ระดับ  ได้แก่   เกิดข้ึนน้อยมาก (๑)   - เกิดข้ึนน้อย (๒)  
 - เกิดข้ึนปานกลาง (๓)  - เกิดข้ึนบ่อย (๔)   - เกิดข้ึนบ่อยมาก (๕)  
                        • ระดับของผลกระทบ มี ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก (๑)    - น้อย (๒)    - ปานกลาง (๓)         - 
รุนแรง (๔)   - รุนแรงมาก (๕) 
 

ค่าระดับ ระดับความรุนแรง โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ 
๑ น้อยมาก เกิดข้ึนน้อยมาก (เสียหาย) น้อยมาก 
๒ น้อย เกิดข้ึนน้อย (เสียหาย) น้อย 
๓ ปานกลาง เกิดข้ึนปานกลาง (เสียหาย) ปานกลาง 
๔ สูง เกิดข้ึนบ่อย (เสียหาย) รุนแรง 
๕ สูงมาก เกิดข้ึนบ่อยมาก (เสียหาย) รุนแรงมาก 

รูปที่ ๔-๒ เกณฑ์กำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบ 
 

 สำหรับแต่ละความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่กำลังพิจารณาผู้ประเมินต้องพิจารณาข้อมูล เพ่ือจัดทำ
คำอธิบายที่เหมาะสมหรือกำหนดช่วงตัวเลขที่เหมาะสม ให้แก่ค่าระดับ ๑ ถึงค่าระดับ ๕ ของโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสที่เกิดความเสี่ยงและผลกระทบ 
  ตัวอย่าง ตารางกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ระดับของผลกระทบ 
ซึ่งมูลค่าความเสียหายและความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการนำไปใช้ ควรมีการกำหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ 
และลักษณะการดำเนินงานของหน่วยงาน  
         โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง                                         ผลกระทบของความเสี่ยงต่อน่วยงาน 

โอกาสที่จะ
เกิดความ

เสี่ยง 

ความถี่โดยเฉลี่ย คะแนน  ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

น้อยมาก 
น้อย 
ปานกลาง 
สูง 
สูงมาก 

๕ ปีต่อครั้ง 
๒-๓ ปีต่อครั้ง 
๑ ปีต่อครั้ง 
๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
๑-๖ เดือนต่อครั้ง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

 น้อยมาก 
น้อย 
ปานกลาง 
สูง 
สูงมาก 

ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
> ๑๐,๐๐๐ บาท  - ๕๐,๐๐๐ บาท 
>  ๕๐,๐๐๐ บาท – ๒.๕ แสนบาท 
> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท 
> ๑๐ ล้านบาท 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
 

 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                                            ๑๖ 



  
 

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง (Risk Prioritize)  
     ๔.๑ ประเมินค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง นำผลประเมินความเสี่ยงในมิติของโอกาสที่จะเกิดและมิติ
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัย เสี ่ย งมาพิจารณาร่วมกัน  โดยค่าความรุนแรงของแต่ละปัจจัย เสี ่ยง จะ
กำหนดให้เท่ากับผลคูณของค่าระดับโอกาสที่จะเกิดข้ึนและค่าระดับของผลกระทบ (Impact) 
                             ค่าความรุนแรง = ค่าระดับโอกาสที่จะเกิด  ค่าระดับของผลกระทบ  
      เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ (ซึ่ง
เกณฑ์ทั้งสองกำหนดให้มีผลการประเมินอยู่ในช่วง ๑-๕) จึงทำให้ค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงมีรายละเอียดตามที่
แสดงไว้ในรูปที่ ๔-๓ 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

รุนแรงมาก  

(๕) 

๕ 

(๑x๕) 

๑๐ 

(๒x๕) 

๑๕ 

(๓x๕) 

๒๐ 

(๔x๕) 

๒๕ 

(๕x๕) 

รุนแรง 

(๔) 

๔ 

(๑x๔) 

๘ 

(๒x๔) 

๑๒ 

(๓x๔) 

๑๖ 

(๔x๔) 

๒๐ 

(๕x๔) 

ปานกลาง 

(๓) 

๓ 

(๑x๓) 

๖ 

(๒x๓) 

๙ 

(๓x๓) 

๑๒ 

(๔x๓) 

๑๕ 

(๕x๓) 

น้อย 

(๒) 

๒ 

(๑x๒) 

๔ 

(๒x๒) 

๖ 

(๓x๒) 

๘ 

(๔x๒) 

๑๐ 

(๕x๒) 

น้อยมาก 

(๑) 

๑ 

(๑x๑) 

๒ 

(๒x๑) 

๓ 

(๓x๑) 

๔ 

(๔x๑) 

๕ 

(๕x๑) 

 

 

 

เกิดขึ้น 

น้อยมาก 

(๑) 

เกิดขึ้น 

น้อย 

(๒) 

เกิดขึ้น 

ปานกลาง 

(๓) 

เกิดขึ้น 

บ่อย 

(๔) 

เกิดขึ้น 

บ่อยมาก 

(๕) 

                                       โอกาส (Likelihood) 
 

รูปที ่๔-๓ ค่าความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
 

 ๔.๒ กำหนดค่าระดับความรุนแรง (Risk Level) ของปัจจัยเสี่ยง นำค่าความรุนแรงของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงไปพิจารณาด้วยเกณฑ์การกำหนดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ 
           • สูงมาก (Very High) แทนดว้ยสีแดง  
                          • สูง (High) แทนด้วยสีส้ม  
                          • ปานกลาง (Medium) แทนด้วยสีเหลือง  
                          • ต่ำ (Low) แทนด้วยสีเขียว 
 การกำหนดระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จะพิจารณาจากค่าความรุนแรงของ ปัจจัยเสี่ยง
นั้น โดยใช้เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงตามรูปที่ ๔-๔ 
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ค่าความรุนแรง ๑-๓ ๔-๘ ๙-๑๕ ๑๖-๒๕ 

ระดับความรุนแรง 
(Risk Level) 

ต่ำ 
(Low) 

ปานกลาง 
(Medium) 

สูง 
(High) 

สูงมาก 
(Very High) 

 
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

 
รุนแรงมาก 

(๕) 

 

๕ 

(ปานกลาง) 

๑๐ 

(สูง) 

๑๕ 

(สูง) 

๒๐ 

(สูงมาก) 

๒๕ 

(สูงมาก) 

รุนแรง 

(๔) 

 

๔ 

(ปานกลาง) 

๘ 

(สูง) 

๑๒ 

(สูง) 

๑๖ 

(สูงมาก) 

๒๐ 

(สูงมาก) 

ปานกลาง 

(๓) 

 

๓ 

(ปานกลาง) 

๖ 

(ปานกลาง) 

๙ 

(สูง) 

๑๒ 

(สูง) 

๑๕ 

(สูง) 

น้อย 

(๒) 

 

๒ 

(ต่ำ) 

๔ 

(ปานกลาง) 

๖ 

(ปานกลาง) 

๘ 

(สูง) 

๑๐ 

(สูง) 

น้อยมาก 

(๑) 

 

๑ 

(ต่ำ) 

๒ 

(ต่ำ) 

๓ 

(ปานกลาง) 

๔ 

(ปานกลาง) 

๕ 

(ปานกลาง) 

 

 

 

เกิดขึ้น 

น้อยมาก 

(๑) 

เกิดขึ้น 

น้อย 

(๒) 

เกิดขึ้น 

ปานกลาง 

(๓) 

เกิดขึ้น 

บ่อย 

(๔) 

เกิดขึ้น 

บ่อยมาก 

(๕) 

                                  โอกาส (Likelihood) 

รูปที่ ๔-๔ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง 
 ๔.๓ จัดลำดับความเสี่ยง พิจารณา “ค่าระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยง” ร่วมกับ “ขอบเขตระดับ
ความเสี่ยง (Risk Boundary)” เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางที่จะใช้ตอบสนอง 
หรือจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าความรุนแรงในแต่ละระดับ 
            (๑) ขอบเขตระดับความเสี่ยง (Risk Boundary) สลช.  กำหนด “ขอบเขตระดับความเสี่ยง” เพ่ือ
เป็นเส้นแบ่งระหว่าง “ความเสี่ยงที่ ยอมรับได”้ กับ “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” ดังนี้  
             • ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “ปานกลาง” และ “ต่ำ”  
                             • ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูง” และ “สูงมาก 
        (๒) การจัดลำดับ สลช. กำหนดให้ความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรง “สูงมาก” และ “สูง” ซึ่ง
เป็น “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” เป็นความเสี่ยงที่ความสำคัญซึ่งต้องนำไปบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย 
เพ่ือให้เป็น “ความเสี่ยงที่ยอมรับได”้  
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                        (๓) การจัดทำแผนภาพความเสี่ยง Risk Profile นำ “ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” ทุกตัว
มาแสดงสถานะรวมกันบนแผนภาพที่มีพิกัดของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ  
         (๔) การกำหนดแนวทางเพ่ือตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง สลช. กำหนดแนวทางเพ่ือ
ตอบสนอง/จัดการความเสี่ยง ตามระดับความรุนแรง ตาม รายละเอียดในรูปที่ ๔-๕ 
 
ระดับความรุนแรง 

(Risk Level) 
แนวทางตอบสนอง/จัดการ 

สูงมาก 
(Very High) 

สีแดง 

• เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง จำเป็นต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 
• จัดทำแผนเพิ่มเติมเพ่ือลดระดับความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 
• จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ 

สูง 
(High) 
สีส้ม 

• เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบสูง จำเป็นต้องจัดการโดยเร็ว 
• จัดทำแผนเพ่ิมเติมเพ่ือลดระดับความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 
• จัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้สมเหตุสมผลและมีความเพียงพอ 

ปานกลาง 
(Medium) 
สีเหลือง 

• เป็นความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 
• ควรปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด 
• อาจปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ต่ำ 
(Low) 
สีเขียว 

• เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด  ๆเพ่ิมเติม 
• อาจเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปรกติ 
• ติดตามผลกระทบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
รูปที่ ๔-๕ แนวทางตอบสนอง/จัดการความเสี่ยงตามระดับความรุนแรง 

 
๕. การระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ (Existing Controls) 
  สำหรับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดซึ่งอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ (มีระดับความเสี่ยงสูง และ
สูงมาก) ให้ระบุการดำเนินงานที่มีอยู่ เพ่ือควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงใดที่
เป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม ให้ถือเป็น “ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม”  
๖. การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมท่ีมีอยู่ 
    ๖.๑ หลักการประเมิน การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ จะพิจารณา
ใน ๓  มุมมอง ได้แก่    (๑ ) ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้ าหมาย     (๒ ) กระบวนการควบคุม และ                                        
(๓) การติดตามผลการดำเนินงาน โดยกำหนดระดับการประเมินในแต่ละมุมมองตามรูปที่ ๔-๖ 
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ระดับ 
มุมมองการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 

กระบวนการ 
ควบคุม 

การติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

สูง 
(High) 

ผลการดำเนินงาน 
ดีกว่าเป้าหมาย 

กำหนดกระบวนการ 
เป็นมาตรฐานขององค์การ 

กำหนดกระบวนการ 
เป็นมาตรฐาน 

และดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 
กลาง 

(Medium) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
แต่ละหน่วยงานย่อย 

มีกระบวนการของตนเอง 
กำหนดกระบวนการ 

แต่ยังดำเนินการไม่สม่ำเสมอ 
ต่ำ 

(Low) 
ผลการดำเนินงาน 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

กระบวนการ 
ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มี 

ติดตามเฉพาะเมื่อมีการร้องขอ 
หรือไม่มีการติดตาม 

 
รูปที่ ๔-๖ หลักการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ 

 
   ๖.๒ เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลการควบคุม จะพิจารณาจากผลการ
ประเมินของทั้งสามมุมมอง โดยการควบคุมท่ีมีประสิทธิผล จะต้องไม่มีผลการประเมินในมุมมองใดอยู่ในระดับต่ำ 

          ๖.๓ ผลจากการประเมิน ผลจากการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่ 
จะทำให้สามารถแบ่งความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) ที่ไม่สามารถยอมรับได้ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
                         • กลุ่มท่ี ๑ : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม (จากการพิจารณาในข้อ ๔.๕) 
                         • กลุ่มท่ี ๒ : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมยังมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ  
                         • กลุ่มที่ ๓ : ปัจจัยเสี่ยงที่กิจกรรมการควบคุมมีประสิทธิผลเพียงพอ ทั้งนี้ ผลการประเมินจะ
ถูกนำไปใช้เพ่ือกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนถัดไป 
๗ การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)  

  ๗.๑ การเลือกวิธีเพ่ือจัดการกับปัจจัยเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง)  
ที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ และผ่านการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมที่มีอยู่  
ประกอบด้วย ๑) การจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง และ ๒) การจัดทำแผนการควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดตาม
รูปที่ ๔.๗ 
 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน 

• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
   ซึ่งกิจกรรมการควบคุม 
   ยังมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 
 
• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได ้
   ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมการควบคุม 

• ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 
   ซึ่งกิจกรรมการควบคุม 
   มีประสิทธิผลเพียงพอ 
 
• ปัจจัยเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
   ซึ่งมีระดับความรุนแรง “ปานกลาง 

รปูท่ี ๔-๗ ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
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 ๗.๒ แนวทางจัดการด้วยแผนการบริหารความเสี่ยง  
                              แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงต้องคำนึงถึงสาเหตุ
ของความเสี่ยง และเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกัน 
และควรคำนึงถึงต้นทุน (Cost) ที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะได้รับ โดยแนวทางกำหนด
แผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
            • การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น โดยมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
รองรับผลที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่าการจัดการความเสี่ยงมีต้นทุนสูงกว่าประโยชน์ที่ได 
           • การหลีกเลี่ยงหรือกำจัด (Terminate) เป็นการยกเลิก/หลีกเลี่ยง หรือ ตัดสินใจที่จะไม่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยง ด้วยการไม่เริ่มหรือหยุดดำเนินกิจกรรม/งานใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเมื่อ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินงานจะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน  
             • การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) เป็นการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน หรือถ่ายโอน
ความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสียให้แก่บุคคลอื่นรับผิดชอบ โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น  
           • การลดหรือควบคุม (Treat) เป็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานปรกติ เพ่ือ
ลดโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง หรือเพ่ือลดผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๗.๓ แนวทางจัดการด้วยแผนการควบคุมภายใน การกำหนดแผนการควบคุมภายใน ควรพิจารณาถึง
ความเกี่ยวข้องเหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นสำคัญ โดยแนวทางการ
กำหนดแผนการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๔ 
รูปแบบ ได้แก่  
            • การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive control) เป็นการกำหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดและความเสียหาย  
            • การควบคุมแบบตรวจสอบ (Detective control) เป็นการกำหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือค้นหาความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนแล้ว  
            • การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective control) เป็นการกำหนดแนวทางมาตรการ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้อง และหาวิธีการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำใน
อนาคต 
           • การควบคุมแบบส่งเสริม (Directive control) เป็นการกำหนดแนวทาง มาตรการ 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
๘. การติดตามและรายงานผล (Monitoring and Reports)  
     ๔.๘.๑ แนวทางของการรายงานผล สลช. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
และแผนการควบคุมภายใน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเป็นปีละ ๒ ครั้ง ทั้งนี้ อย่างน้อยต้องรายงานต่อ 
คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
     ๔.๘.๒ การรายงานผลของแผนการบริหารความเสี่ยง การรายงานผลตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงของต้องแต่ละครั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้  
             • ระดับความรุนแรง และค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแต่ละครั้ง เทียบ
กับเป้าหมายที่คาดหวัง  

 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔                                            ๒๑ 



 
 

             • ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด และการ ควบคุม
ภายในที่มีอยู่ (Existing Control)  
            • การวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมาย  
     ๔.๘.๓ การรายงานผลของแผนการควบคุมภายใน การรายงานผลตามแผนการควบคุมภายในของ
แต่ละครั้ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเด็นต่อไปนี้  
            • ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการของการควบคุมภายในที่กำหนด  
            • การวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมาย  
     ๔.๘.๔ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และเลขาธิการสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี) โดยรายงานที่จัดส่ง
ประกอบด้วย 
           • แบบ ปค. ๓ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)  
            • แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
            • แบบ ปค. ๖ รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน  
 ๙. การทบทวน (Review and Revision)  
  สลช. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประเมินและทบทวนความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการควบคุมภายใน ดังนี้  
      (๑) ติดตามและประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพ่ือทบทวนและ 
ปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอก  
     (๒) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือทบทวน 
และปรับปรุงแนวการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน สามารถเพ่ิม ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 
                                     --------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รูปแบบรายงาน 
 
   เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของหน่วยงานใช้ประกอบในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด ้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบ ัต ิก ารควบคุมภายในสำหรับหน ่วยงานของรัฐ                    
พ.ศ. ๒๕๖๑  

การใช้รูปแบบรายงาน 
๑. ระดับหน่วยงาน มีรายงาน ๓ แบบ คือ 

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปค. ๓ 
     เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มี

ประสิทธิผล และมีความพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่เพียงใด 
๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปค. ๔ 
      เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมิน

กิจกรรมต่างๆ 
๑.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปค. ๕ 
      เพ่ือนำเสนอจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พร้อมแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบ ปย.๒ 

๒. ระดับส่วนงานย่อย มีรายงาน ๒ แบบ คือ 
๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย. ๑ 
     เพ่ือนำเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
๒.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ปย. ๒ 
      เพ่ือบันทึกกระบวนการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่มีอยู่  การ

ประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปรุงและผู้รับผิดชอบ 
๓. ผู้ตรวจสอบภายใน 

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน – แบบ ปค. ๖ 
เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าดำเนินกาตาม

วิธีการที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ เพียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๔. จัดทำรูปแบบรายงานแล้วเสร็จให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
๔.๑  รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย ที่หน่วยงานย่อยต้องนำส่งคณะทำงานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และงานนโยบายและยุทธิศาสตร์ ส่วนอำนวยการ คือ แบบ ปย. ๑ และ แบบ ปย. ๒ 
        ๔.๒ รูปแบบรายงานระดับองค์กรต้องนำเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงนาม เพ่ืนำส่ง
กระทรวงการคลัง คือ แบบ ปค. ๓, แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕  
              ๕.   รูปแบบรายงานและคำอธิบาย 
 



 

                                                                   แบบฟอร์มที่ ๑ 
กระดาษทำการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 

ชื่อส่วนงาน....................................... 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...............เดือน................................... พ.ศ............. 

 

๑.ความเสี่ยงด้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………………………………………….………… 
ตัวช้ีวัด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...... 
โครงการ/งาน……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………… 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ..............................................................................................................................................………………………………………………………...... 
 

ลำดับที่ กระบวนการ 
(๑) 

วัตถุประสงค์ 
(๒) 

ระบุความเสี่ยง 
(๓) 

โอกาส
(ความถี่) 

ผลกระทบ 
(๕) 

ระดับความเสี่ยง 
(๖) 

การวัดระดับ
ความเสี่ยง  

(๗)   (๔)  คะแนน 
 

สูง/ต่ำ 

         
 
 
 



 

       คำอธิบายแบบฟอร์มท่ี ๑ 
กระดาษทำการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 

 

  ๑.  ชื่อส่วนงาน   คือ  ชื่อของหน่วยงาน 
๒.  ชื่อกระดาษทำการ คือ  แบบฟอร์ม ที่ ๑ กระดาษทำประเมินความเสีย่งและจัดลำดับความเสีย่ง  

(เพ่ือใช้ทำการวิเคราะห์บริหารความเสี่ยง)  
         ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตรงกับประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน 
         ๔.  เป้าประสงค์   

๕. ตัวช้ีวัด                                                  ระดับหน่วยงาน 
๖. โครงการ/งาน 

                -ระบุว่าความเสี่ยงด้านนี้ของหน่วยงาน ตรงกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด โครงการ/งาน 
                     ข้อไหนของหน่วยงาน 
          ๗.  คอลัมน์ (๑) กระบวนการ  

คอลัมน์ (๒) วัตถุประสงค์  
          ๘.  คอลัมน์ (๓) ระบุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง 

 - ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ใด หรือ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความ 
        ผิดพลาด ความเสียหาย และทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

               - ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง มาจากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
          ๙.   คอลัมน์ (๔)  และ (๕) การประเมินความเสี่ยง / โอกาส(ความถี่ / ผลกระทบ 
          ๑๐. คอลัมน์ (๖) ระดับความเสี่ยง มาจากคอลัมน์ (๔) x (๕) 
          ๑๑.  คอลัมน์ (๗) วิธีบริหารความเสี่ยง การเลือกกำหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  

    - การยอมรับ  คือ หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบการควบคุมภายในที่มี  
      ประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจและมีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี 
      รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป  
    -การหลีกเลี่ยง คือ การดำเนินการหลีกเหลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หลีกเหลี่ยงและ  
       หยุดทำกิจกรรมเหล่านั้น  
    -การถ่ายโอน คือ เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมรับความเสี่ยง เช่น การทำประกัน 
     อุบัติเหตุให้กับผู้เข้ารับการอบรม  เป็นต้น  

                 -การควบคุม  คือ เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสที ่ 
                  จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง  

๑๒  นำคอลัมน์ (๗) ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงจัดวางระบบควบคุมภายใน  
 

                     ----------------------------------------- 



 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ 
      กระดาษทำการการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

          ชื่อส่วนงาน........................ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่....................เดือน........................................พ.ศ......................   

 

๑.ความเสี่ยงด้าน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวชี้วัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...... 
โครงการ/งาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ........................................................ ..............................................................……………………………………………………………………………………....... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

ปัจจัยความเสี่ยง แผนกิจกรรม 
การควบคุมความเสี่ยง 

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กิจกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

กำหนดเวลา
ประเมินผล/จัดทำ
รายงานผู้รับผิดชอบ 

       

 
 



 

                   แบบ ปค. ๓ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
เรียน  ปลัดกระทรวงการคลัง 
       
       .................(๑)..............……………….……ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่...(๒)......... เดือน..............................พ.ศ.............. ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.. ๒๕๖๑ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกล่าว......................(๓)...........................เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
      ลายมือชื่อ...........................(๔)........................................ 
      ตำแหน่ง.......................... .(๕)......................................... 
      วันที.่....(๖)..........เดือน..................................พ.ศ............ 
 
   
  กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความ
เสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
  
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิอนถัดไป สรุป
ได้ดังนี ้
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
              ๑.๑............................................................. ................................................................................................. 
              ๑.๒……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘)        
              ๒.๑.................................................................................................................................. ............................ 
              ๒.๒……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



 
 

คำอธิบาแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๓)  
  

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๔) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

       (๕)  ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
       (๖)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
       (๗)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
          (๘)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                         แบบ ปค. ๔ 
                         …………………(๑)………………………. 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด...................(๒)..................... 

 
(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๑..สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    .......................................................................... 
    ......................................................................... 
    .......................................................................... 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

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

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

........................................................................ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ........................................................................ 
    ........................................................................ 
    ........................................................................ 
๕. การติดตามประเมินผล 

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

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

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

 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
.......................................................................................................................................................................... ..............
..................................................................................................................... ................................................................... 
 
         ลายมือชื่อ...........................(๖)...................................... 
         ตำแหน่ง.............................(๗)...................................... 
         วันที.่...(๘)..........เดือน...........................พ.ศ................. 
 
 



 
 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผงค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปค. ๔) 
 

(๑) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(๔) ระบุการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบปค. ๕ 
……………………………………(๑)……………………………… 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด..............................(๒)..................................... 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ 
วัตถุประสงค์ 

        (๔) 
    ความเสี่ยง 

          (๕) 
 การควบคุมภายใน 
        ที่มีอยู่ 

        (๖) 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

         (๗) 
     ความเสี่ยง 
      ที่ยังมีอยู่ 

          (๘) 
     การปรับปรุง 
  การควบคุมภายใน 

           (๙) 
       หน่วยงาน 
      ทีร่ับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

      

 
ลายมือชื่อ .............................................(๑๐)................................................ 

                                                                                                                        ตำแหน่ง................................................(๑๑).............................................. 
                                                                                                               วันที่.........(๑๒).........เดือน..........................................................พ.ศ.....................  
                                                              



 

 
คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
 

(๑)  ระบุชื่อหน่วยของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน  หรือ 

   ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุถประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
(๔) ระบุความเสี่ยงสำคัญของแต่ละภารกิจ 
(๕)   ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน  

   วิธีปฏิบัติงานกฎเกณฑ์ 
(๖)   ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
(๗)   ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๘)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณ  หรือ 

   ปีปฏิทินถัดไป 
(๙)    ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑๐)  ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๑)  ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                                         ปย. ๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย (๑) 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ...(๒).....เดือน.......................พ.ศ...... 

 
(๓)  

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
๑..สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   .................................................................... ....... 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    .......................................................................... 
    ......................................................................... 
    .......................................................................... 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

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

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

........................................................................ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ........................................................................ 
    ........................................................................ 
    ........................................................................ 
๕. การติดตามประเมินผล 

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

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

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

 

ผลการประเมินโดยรวม 
................................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... 
         ชื่อผู้รายงาน...................(๕)....................................... 
              (ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
         ตำแหน่ง...........................(๖)....................................... 
         วันที.่........(๗).....เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
 
 



 
 

 
คำอธิบายรายงาน  แบบ ปย. ๑ 
 
(๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงาน 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(๔) ระบุการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย 
(๗) ระบุตำแหน่งหัวส่วนงานย่อย 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

แบบปย. ๒ 
ชื่อส่วนงานย่อย……………………………… 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...............เดือน.............................พ.ศ........ 

 
(๑) 

กระบวนการปกิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

          (๒) 
 การควบคุมภายใน 
        ที่มีอยู่ 

        (๓) 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(๔) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

          (๕) 
     การปรับปรุง 
  การควบคุมภายใน 

           (๖) 
       หน่วยงาน 
      ที่รับผิดชอบ 

           (๗) 
       หมายเหตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 

      

ลายมือชื่อ ............................................................................................ 
                                                                                                                                                      (ชื่อหัวหน้าส่วนงานยอ่ย) 
                                                                                                                             ตำแหน่ง............................................................................................... 
                                                                                                                   วันที่.................เดือน...........................................................พ.ศ.......................                                                              



 

 
คำอธิบายรายงาน แบบ ปย. ๒ 
 

๑. ชื่อส่วนงานย่อย 
๒. ชื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๓. งวดรายงาน 

- ระบสุำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕.....  
  (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) 

๔. คอลัมน์ (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ............. และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- ระบุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือด้านของงานที่กำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติ งาน

หรือโครงการ ให้ระบุขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หนึ่งกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาจมีได้
หลายวัตถุประสงค์ 

๕. คอลัมน์ (๒) การควบคุมที่ยังมีอยู่ 
- สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่สำหรับกิจกรรมต่างๆ 

   ๖.  คอลัมน์ (๓) การประเมินผลการควบคุม 
      - ประเมินว่าการควบคุมที่มีอยู่ตามคอลัมน์ (๒) เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบคำถาม

ต่อไปนี้ 
➢ การกำหนด/สั่งอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ 
➢ มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ 
➢ ถ้ามีการปฏิบัติ การควบคุมช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ 
➢ ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม ่

   ๗.  คอลัมน์ (๔) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
     - ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใดด้าน

หนึ่งหรือหลายด้าน คือ 
➢ ด้านกลยุทธ์ (Strategic) = S 
➢ ด้านการดำเนินงาน (Operation) = O 
➢ ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) = F 
➢ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (Compliance) = C 

   ๘.  คอลัมน์ (๕) การปรับปรุงการควบคุม 
      - เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (๔) 
   ๙.  คอลัมน์ (๖) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
      - ระบผุู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ 
   ๑๐. คอลัมน์ (๗) หมายเหตุ 
       - ระบุข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีดำเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
   ๑๑. ชื่อผู้รายงาน ตำแหน่งและวันที่ 
       - ระบุชื่อส่วนงานย่อย ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ พร้อมทั้งตำแหน่งและ 
                      ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่จัดทำเสรจ็สิ้น 



  
 

แบบ ปค. ๖ 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน ...............................(๑)................................... 
   
        ผู้ตรวจสอบภายในของ...............(๒)................... ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .........(๓).........เดือน.............................พ.ศ..........ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา  และโปร่งใด รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน 
   จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขอ ง.................
(๔)..........................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
        ลายมือชื่อ........................(๕)........................................ 
        ตำแหน่ง...........................(๖)........................................ 
        วันที่....(๗).....เดือน..........................พ.ศ.............. ......... 
 
 
 
 

 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบหรือ
ข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
             อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
              ๑.     ความเสี่ยง (๘) 

  ๑.๑.............................................................................................................................. 
  ๑.๒............................................................................................................................. 

           ๒.    การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
          ๒.๑.............................................................................................................................. 

  ๒.๒............................................................................................................................. 



 
 

 
คำอธิบายแบบรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) 
 

(๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจ

สอบภตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๖) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๗) ระบุวันที่รายงาน 
(๘) ระบขุ้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


