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๑.๑ บทนำ 
 

1. 

 
ตามที ่องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีประกาศองคการบริหารสวนตำบล

สระขวัญ ที ่ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖5 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เพื ่อใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญใชเปน
เครื่องมือในการปองกันขอผิดพลาด  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง 
๔ ดาน ไดแก 

(๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ (Compliance Risk : c) 

(๒) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: s) 

(๓) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk: o) 

(๔) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) 

 

 

 

 

 

 

       

 

ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน  ความเส่ียงดานกลยุทธ 

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

                O perational Risk F inancial Risk  

 

ความเส่ียงดานการดำเนินงาน ความเส่ียงดานการเงิน

C ompliance Risk S trategic Risk 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 



  

ป งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖4 หน วยงานในส ั งก ัดองค การบร ิหารส วนตำบลสระขว ัญ  ดำเน ินการบร ิหาร 
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน ซึ่งผล 
จากการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกลาว พบวามีความไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
ของทุกหนวยงาน จึงทำใหไมสามารถปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดของแตละหนวยงานไดตามวัตถุประสงคของ 
การนำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารและบรรลุเปาหมายของ 
หนวยงานได 
 ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงไดปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ให
หนวยงาน ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดวย
ตนเอง โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดใหอยูในระดับใดไมกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภพาปญหา และปจจัยความจำเปนตาง ๆ ที่แตกตางกันไป ทำ
ทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชเปนเครื่องมือในการ 
บริหารปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการดำเนินงานท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร แนวทางการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ที่องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดจัดทำขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร 
สวนตำบลสระขวัญ ใชเปนแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปในทิศทาง 
เดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ในการปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการบำบัดทุกขบำรุงสุข 
ใหแกประชาชนตำบลสระขวัญไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว เปนธรรม ภายใตหลักการทำงาน “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือ 
ประชาชน”



 

 ๑.๒ วัตถุประสงค 
 

(๑) เพื ่อใหระบบงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญสอดคลองและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการ 

(๒) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญใชระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เปนเครื่องมือของผูบริหารในการลดหรือปองกันความเสยีหาย หรือความลมเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะ 

สงผลกระทบท่ีเสียหายท้ังระดับบุคคลและองคกร ทำใหไมบรรลุเปาหมายขององคกรได 

(๓) เพ่ือรักษาและสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ   



  

 ๑.๓ กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของ 
 

การดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวน 
ตำบลสระขวัญเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการและกรอบ แนวทาง การพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

 

ลำดับ กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัต ิท่ีเก่ียวของ สรุปสาระสำคัญ 

๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ 

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริกหารราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และ

การใชจายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื ่อประโยชนสุขของประชาชน พัฒนา

เจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

๒ พระราชบัญญัติวินยัการเงินการคลัง  

 พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบ ภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารจัดการความเส่ียง 

๓ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บร ิหาร  ก ิจการบ  านเม ือง  ท ี ่ ดี  พ .ศ . ๒๕๔๖ 

แกไขเพิ่มเดิม  

ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ กำหนดเปาหมายของการบริหาร ราชการ ไดแก เกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ  ไมมีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวน

ราชการ ให ท ั นต  อสถานการณ  ประชาชนได  ร ั บการอำนวยความสะดวกและได  

รับการตอบสนองความตองการ และมีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 
๔ 

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม 

ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕ หลักเกณฑกระทรวงการคลัง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร 

ความเส่ียงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ พระราชบัญญัติสภาตำบลและ 
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แกไขเพิ่มเดิมถึงฉบับ ที ่๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที ่ขององคการ บริหารสวนตำบล 

ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใช วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคำนึง 

การมีส วนรวมของ ประชาชนในการจ ัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล การ 

จ ัดทำงบประมาณ การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏ ิบ ัต ิงาน 

และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น 

และหลักเกณฑและวิธีการ  

  
  



 

ลำดับ กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏบิัตทิี่ เก่ียวของ สรุปสาระสำคัญ 

๗ นโยบายนายกองคการบริหารสวน ตำบลสระขวัญ ขอ ๑ ดำเนินการใหพนักงาน คณะผู บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนตำบลสระขวัญ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเพื่อ ประโยชนสุขของประชาชนตำบลสระขวัญ 

ปราศจากอคติทั ้งปวง เพิ ่มการนำเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานเพื ่อใหการเขาถึงการ 

บริการรวดเร็วขึ้น งายขึ้น 

๘ แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- 

๒๕๖๕ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการ

ดำเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภา ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นเปดเผยขอมูลและ

รายงานผล 

การดำเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนใน ทองถิ่นมีสวนรวมดวย 
  





 

 ๑.๔ นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคการ 

บริหารสวนตำบลสระขวัญ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖5



๑.๕ กลไกของโครงสรา้งระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในขององค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

 

 

 

๑.๕ กลไกของโครงสรางระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

๒. 
แนวคิดการบริหารความเส่ียง (Concept of Risk Management) 

 
การดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไวอาจตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค 

ในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเปน 

ความเสี่ยงท้ังลิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับโอกาสและความรุนแรงของปจจัยหรือเหตุการณ ตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของหรือเผชิญอยู ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงไดถูกนำมาใชในการเตรียมการ

เพื่อปองกัน “ปญหา” จาก “ปจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธ 

ขององคกรโดยรวม 

ความเส่ียง 
 

หมายถึง เหตุการณที ่ม ีความไมแนนอนซึ ่งหากเกิดขึ ้นจะมี 

ผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ดังนั้นองคกร 

จึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย แต 

สามารถบงชี้เหตุการณที่เปนโอกาสในการเพิ่ม คุณคาใหกับองคกร สิ่งที่ผูบริหารและ 

ผูเกี่ยวของใหความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ใหอยูในระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ขณะเดียวกัน หากองคกรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรให 

เกิดการบูรณาการกับ ทุกกิจกรรมดำเนินงานขององคกรได ก็จะสามารถใชโอกาส 

ของความเสี่ยงดังกลาว เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียอีกดวย 

ความสัมพันธของการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการองคกรท่ีดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลใหมีการ 

จัดกระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิด ประโยชนสูงสุดตอผูมี 

สวนเก่ียวของ โดย ๓ หลักการท่ีมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง 

๒. การควบคุมภายใน 

๓. การตรวจสอบภายใน

TARGETS 

PROBLEMS 

RISK 



 

 

๒.๑ การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 

หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสราง และกระบวนการเพื่อใหคณะกรรมการผูบริหาร และ 

บุคลากรขององคกร นำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธและปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยกระบวนการ 

บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธผลได องคกรจะตองสามารถบงชี้เหตุการณ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบตอองคกร 

และกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งวาผล 

การดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวโดยวัตถุประสงคในการบริหารความ 

เสี่ยงนั้นเปนไปเพื่อใหผลการดำเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว รวมถึงเพื่อใหเกิดการ 

รับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองคกร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง 

ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได รวมทั้งการสรางกรอบแนวทางในการดำเนินงานใหแกบุคลากรในองคกรเพื ่อให 

สามารถบริหารจัดการความไมแนนอนท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management: ERM) 

หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสรางองคกร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ 

และวัฒนธรรมองคกรเขาดวยกัน โดยมีลักษณะท่ีสำคัญ ไดแก 

๑. การผสมผสานและเปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคลอง กับภารกิจ 

และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงคการตัดสินใจ และสามารถนำไปใช กับองคประกอบอื่น ๆ 

ในการบริหารองคกร 

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั ้งองคกร ทั้งระดับ โครงการ 

ระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร ในปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ ไดแก ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ การดำเนินงาน 

การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหลานี้อาจทำใหเกิด ความเสียหาย ความไมแนนอน และโอกาส 

รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

๓. การมีความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบางและหากเกิดข้ึน 

จริงจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรไดมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 



 

 

๔. การไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมโดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร 

ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง 

พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององคกรควรมีองคประกอบของการบริหารความเสี ่ยง 

ครบลวน โดยจะเปนกระบวนการที่ดำเนินการอยางตอเนื่องและควรถูกปลูกฝงรวมกับกิจกรรมปกติขององคกร เพื่อให 

องคกรสามารถดำเนินการตามกลยุทธท่ีกำหนดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรตองการได



 

 

๒.๒ การควบคุมภายใน (Internal Control)  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตองรักษาวนิัย 

การเงินการคลังเพื่อใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังตอง 

มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได รายจาย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก 

งบประมาณ การรับทรัพยสิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงไดกำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการ 

ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ี 

กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ประหยัดและชวยปองกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญ 

เปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทำอันเปนการทุจริต 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดกำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน 

ของรัฐ” (Internal Control standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒๐๑๓ ซึงได ม ีการปร ับให เหมาะสมกับ 

บริบทของระบบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม 

ภายในของหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะทำใหการดำเนินงานและการบริหารงานของหนวยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จ ตาม 

วัตถุประสงค 

“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกำกับดูแล หัวหนาหนวยงานของ 

รัฐ ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงาน 

ของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดำเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ หนวยงานของรัฐตองใหความสำคัญกับวัตถุประสงคของการควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงคดานการดำเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงค เกี่ยวกับความมี 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดำเนินงาน ดานการเงิน ตลอดจน 

การใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของหนวยงานของรัฐ ตลอดจนความ 

เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหนวยงานของรัฐ 



 

 

 

๒. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงค เกี่ยวกับการรายงาน 

ทางการเงินและไมใชทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได ทันเวลา 

โปรงใส หรือขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) 

เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน 

รวมท้ังขอกำหนดอ่ืนของทางราชการ 

 

๒.๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 

หมายถึง การใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคา 

และปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร โดยชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดีอยางเปนระบบ โดยผูตรวจสอบภายในจะเปน 

ผูทำหนาท่ีวิเคราะห เสนอแนะ และใหคำปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการควบคุมและการบริหาร 

ความเสี่ยงที่เหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายองคกร ซึ่งบางครั้งผูปฏิบัติงานมักคิดวามีการควบคุมที่มี 

อยูอาจทำใหเกิดการละเลยในบางสวนที่ตองควบคุม ผูตรวจสอบภายในจะมีวิธีการตรวจสอบวาการควบคุมที่ปฏิบตัินั้น 

เพียงพอหรือไมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยผลการตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบการจดัทำ 

รายงานการตรวจสอบเสนอตอผูบริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบดวยสิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือ 

ขอเสนอแนะหากเห็นวาตองมีการปรับปรุงจากท่ีปฏิบัติอยู



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร นโยบาย แผนยุทธศาสตรขององคกร พ้ืนฐานท่ีสำคัญของกรอบ การบริหาร 

ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง 
๒. การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับนโยบายและ แผน 

ยุทธศาสตร 

๓. การระบุเหตุการณ   การบงชี้และเขาใจความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงค ท่ีกำหนดไว 

๔. การประเมินความเสี่ยง   พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง  กำหนดการจัดการความเสี่ยง 

๒.๔ องคประกอบของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบดวย ๘ องคประกอบท่ีมีความเก่ียวของซ่ึงกัน 

และกัน ทั้งนี้องคประกอบเหลานี้เกิดจากการปฏิบัติงานรวมกันของฝายบริหาร ฝายปฏิบัติงาน และฝายสนับสนุน 

ครอบคลุมทุกหนวยงานในองคกร ผสมผสานเขากับกลยุทธในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

จากระดับองคกรสูระดับฝายดำเนินกิจกรรมและเปนกระบวนการท่ีดำเนินการอยางตอเนื่องภายในองคกร องคประกอบ 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไดแก 

การกำหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมาย 

สภาพแวดลอม 

ภายในองคกร 

การติดตามและประเมินผล 

การระบุเหตุการณ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 

การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 



 

 

๖. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเดิม รวมทั้งความสัมพันธของดนทุนและผลประโยชน  

ที ่ เก ิดผู บร ิหารควรนำวิธ ีการจัดการความเสี ่ยงไป ปฏิบัต ิและติดตามเพ่ือ 

ใหม่ันใจไดวามีการดำเนินการตามวิธีการท่ีกำหนดไว 

 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหม่ันใจวา 

  ไดมีการจัดการความเสี่ยง 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีมีความตระหนักและ เขาใจใน 

     นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๘. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง 

 

 



 

 

 ๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
 

สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานทีส่ำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยง 

ขององคกร สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการกำหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกำหนดกิจกรรม การบงชี้ 

ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน วัฒนธรรมองคกร 

นโยบายของผูบริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนดน 

สภาพแวดลอมภายในองคกรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะตองมีวิธีการปฏิบัติที่มีความ 

ชัดเจน กำหนดเปนมาตรฐานและมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในข้ันตอนการพิจารณาเพ่ือให 

องคกรมีการสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที ่เหมาะสมกับการบริหารความเสี ่ยง ผู บริหารควรพิจารณาใน 

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(๑.๑) การกำหนดคาความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยงที่องคกรจะ 

ยอมรับไดเพื่อชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรตองสอดคลองกับเปาหมายขององคกร โดยมิควร 

กำหนดในระดับ ท่ีตํ่ากวาเปาหมายท่ีองคกรกำหนดไว 

(๑.๒) กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 

องคกรควรจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคลองกัน 

เพื่อใหทุกคนในองคกรนำไปปฏิบัติได และควรจัดทำเปนลายลักษณอักษร โดยอาจอยูในรูปแบบคูมือการบริหารความ 

เสี่ยงก็ได 

(๑.๓) วัฒนธรรมองคกร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผูบริหาร 

องคกรควรใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ 

อยางทั่วถึงและตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร กลาวคือ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและตระหนักถึงความสำคัญของ 

การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งใหมีการกำหนดเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะตองดำเนินการรับผิดชอบในการ 

จัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหาร 

ความเสี่ยงขององคกร



 

 

 ๒. การกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective Setting) 
 

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรจะตอง 

มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ วัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในขององคกรจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององคกรและ 

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารความเสี ่ยงของหนวยงานยอยจะตองสอดคลองกับพันธกิจ/หนาท่ี/ 

เปาประสงคของหนวยงานยอยเพื่อใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ทราบขอบเขต การดำเนินงานในแตละ 

ระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดครบลวน ดังนั้นวัตถุประสงคจะตองแสดงใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ท่ี 

องคกรตองการจะบรรลุ ไมใชกลาวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน 

การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนชวยใหการ 

ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดอยางครบลวน ซึ่งวัตถุประสงคองคกรสามารถกำหนดไดดวยตัวชี้วัดและ 

เปาหมายตามนโยบายนายก(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการ 

ของหนวยงานและอาจมีวัตถุประสงคอ่ืน ๆ เพ่ิมเดิมใหครบลวนสมบูรณมากข้ึนตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน



 

 

 

 

๓. การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
 

การระบุเหตุการณที่มีความเสี่ยงเปนการคนหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปจจัยของความเสี่ยง 

โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอเปาหมาย ผลลัพธขององคกรตามกรอบการ 

บริหารความเสี ่ยง ทั้งนี ้สาเหตุของความเสี ่ยงที ่ระบุควรเปนสาเหตุที ่แทจริง เพื ่อจะไดวิเคราะหและกำหนด 

มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุปจจัยเส่ียง จำแนกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
 

(๓.๑) ความเสี่ยงระดับหนวยงานสวนยอย เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการดำเนินงาน 

ภายใตยุทธศาสตรองคกรที่ถายทอดลงสูหนวยงานยอยในสวนที่หนวยงานยอยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงความ 

เสี่ยงระดับโครงการที่ผูจัดการโครงการไมสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของผู

จัดโครงการในแตละโครงการและเปนความเสี ่ยงท่ีหนวยงานยอยไมสามารถจัดการใหอยู ในระดับที ่ยอมรับได 

ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานยอยเองซึ่งหนวยงานยอยตองใชเปนขอมูลประกอบ ประเมินและจัดลำดับ 

ความเส่ียงและจัดทำแผนบริหารความเส่ียงระดับหนวยงานยอย รวมท้ังรายงานตามระบบการควบคุมภายในตอไป 

(๓.๒) ความเสี่ยงระดับองคกร เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยตรงกับยุทธศาสตร องคกร หรือการ 

ตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารระดับสูง โดยใหองคกรพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดความเสี่ยง 

และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตอไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หนวยงานยอยไมสามารถจัดการให 

อยู ในระดับที ่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานยอยใดเพียงหนวยงานเดียว จะตองอาศัย

ความรวมมือจากหนวยงานยอยตาง ๆ หรือตองบูรณาการการดำเนินงานจากหลายหนวยงานท้ังน้ีการระบุปจจัยเส่ียงจะ 

เร ิ ่มดนที ่เปาประสงคหรือวัตถุประสงคขององคกร โดยมีความเชื ่อมโยงตอการบริหารความเสี ่ยง ความเสี ่ยง 

หนวยงานยอยและการ บริหารความเส่ียงระดับโครงการเพื่อมใหเปนภาพความเส่ียงองคการท่ีไมมีความซ้ำซอนกัน 

 

 

แหลง่ทีม่าของปัจจัย ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

ป�จจัยภายในองค์กรเช่น วัตถุประสงค์ขององ 
กระบวนการทำงาน การดำเนินนโยบายและกลยทุธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร 
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ทำงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย  และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร เป�นต้น 

 

ป�จจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล

สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภาวะ 

การแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาต ิ

กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง  

เป�นต้น 

 



 

 

การคนหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากขอมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสำรวจใน 

ปจจุบันหรือคาดวาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมขอมูลเพื่อบงชี้เหตุการณที่มีความเสี่ยงจะเปนการรวบรวม 

ข  อ ม ู ล ท ั ้ ง แ บ บ  Top-down ค ื อ   ก า ร ร ะ ด ม ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ผ ู  บ ร ิ ห า ร ข อ ง ห น  ว ย ง า น เ พ่ื อ ร ะ บุ

ความเสี่ยงดานกลยุทธขององคกร และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ 

เพ่ือระบุความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

จากนั้นนำขอมูลที่ไดทั้งจาก ผูบริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผูบริหารและคณะทำงานฯ รวบรวมเปนรายการ 

ความเสี่ยงองคกร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในข้ึนตอนตอไป 

การบงชี้ความเสี่ยงจะตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกครั้งและควรระบุใหครบทุกสาเหตุท่ี

ทำ ใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว   เพ่ือใหผูบริหารสามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหบริหารจัดการความเสี่ยง 

ใหบริหารจัดการความเสี่ยงไดตรงกับสาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  



 

 

 ๔. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

หลังจากคนหาและระบุความเสี่ยงไดแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการวิเคราะห เพ่ือจัดระดับโอกาส 

หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เปนการนำเหตุการณ

ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีมีการคนพบหรือระบุไดมาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรวกับความถ่ีหรือโอกาศ

ท่ีจะเปนไปไดเพ่ือระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตองคกรมากนอยเพียงใด 

โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ 

ประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลคาระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ 

การใหคะแนนท่ีกำหนดไว ท้ัง ๒ ดาน (Impact & Likelihood) 

 

                 ระบบการใหคะแนน กำหนดเปนระบบคะแนน ๑- ๕  

 

 

 

 

 

นอยมาก 

นอยมาก 

ผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 

โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 

สูงมาก 

สูงมาก 

๑             ๒              ๓                ๔               ๕ 

๑             ๒              ๓                ๔               ๕ 



 

 

การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเปนตองกำหนดใหมีความสอดคลองกับ ระดับความเสี่ยงที่ 

องคกรยอมรับได (Risk appetite) ซึ ่งจะมีความสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลาดวย จึงควรมีการทบทวน 

นิยามดังกลาวในแตละป สำหรับในเบื้องดนสามารถกำหนดนิยามเปนแนวทางในการพิจารณาใชประเมินความเสี่ยง เบื้องดน 

ผลกระทบของความเสี ่ยงและโอกาสหรือความเปนไปไดที ่เหตุการณจะเกิดขึ ้น จากนั ้นจึงคำนวณใหระดับความ 

เสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ดาน ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ปจจัยเส่ียง โอกาศหรือความ ผลกระทบของ ความเส่ียง  ระดับความเส่ียง 

เปนไปไดท่ีเกิดข้ึน (Impact) (Level of Risk) 

(Likelihood)     

 ปจจัยเส่ียง A         3 1 ๓ X ๑ = ๓ 

ปจจัยเส่ียง B        3 3 ๓ X ๓ = ๙ 

ปจจัยเส่ียง C        4 4 ๔ X ๔ = ๑๖ 

ปจจัยเส่ียง D        4 5 ๔ X ๕ = ๒๐ 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

เม่ือไดระดับความเส่ียงครบทุกความเส่ียงแลวก็สามารถจัดทำแผนผังความเส่ียงองคกร (Risk Profile) 
 

 โอกาสหรือความเป็นไปไดท้ีเ่กดิขึน้ (Likelihood) 

๑(น้อยมาก) ๒ ๓ ๕ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ 

ของความ เสีย่ง 

(Impact) 

๕ (สูงมาก) 
   ความเสีย่ง D  

๕ 
   ความเสีย่ง C  

๓ 
  ความเสีย่ง B   

๒ 
     

๑(น้อยมาก)   ความเสีย่ง A   

 

การประเมินความเสี ่ยง (Risk Assessment) ใชหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความเสี ่ยง 

ซึ่งแสดง ถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) 

ซ่ึงระดับความเสี่ยง แบงตามความสำคัญเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ ระดบัคะแนน ความหมาย 
 

 

ความเสี่ยง 

   
 

  

 

17 - 25 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี 
 

 สูงมาก           
 

    ยอมรับไดทันที (ตัวอยางความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเทากับ ๒๐) 
 

   

10 - 16 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ี 
 

 สูง  
 

    ยอมรับได (ตัวอยางความเสี่ยง C ระดบัคะแนน ความเสี่ยงเทากับ ๑๖) 
 

 ปานกลาง  5 - 9 ระดับท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยง ไปยัง 
 

    ระดับท่ียอมรับไมได (ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเทากับ ๙  
 

 น้อย  3 - 4 ระดับท่ียอมรับไดโดยใชวิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี กำหนด 
 

    
(ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเทากับ ๓)  

    
 

    
 

  น้อยมาก   1 - 2 ระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการ 
 

    
ปฏิบัติงาน 
 

  

ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงตองเปนกิจกรรมเพิ่มเดิมจากเดิมที่มีอยู โดยคำนึงถึงคาใชจายและ 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมท่ีกำหนดไวิในแผนบริหารความเสี่ยง 

แลวเพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลง 

 

 

 



 

 

 

การประเมินความเสี่ยงจำเปนตองมีการประเมินอยางนอย ๒ ครั้งในแตละรอบของการบริหาร 

ความเส ี ่ยง คือ กอนจ ัดทำแผนบร ิหารความเส ี ่ยงองค กรและหล ังจากส ิ ้นส ุดการดำเน ินการก ิจกรรม

ตามแผนบร ิหารความ  เส ี ่ ยงองค กร เพ ื ่ อให สามารถทราบถ ึ งผลส ัมฤทธในการดำเน ินการก ิจกรรม 

การจัดการความเสี่ยงตาง ๆ โดยอาจเพ่ิม ความถ่ีการประเมินระหวางรอบได ท้ังนี้เพ่ือใชผลการประเมินเปรียบเทียบ 

และปรับปรงุกลยุทธ/มาตรการใหมี ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 

ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกำหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงใหเหมาะสม 

กลาวคือ การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดโดยใชวิธีจัดการที่สอดคลองกับระดับความ 

เสี่ยงท่ีประเมินไวและดนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

(๕.๑) ความเสี่ยงท่ีตองควบคุม 

(๕.๑.๑) กลยุทธ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 

เปนการดำเนินการเพิ ่มเติมเพื ่อควบคุมโอกาสที ่อาจเกิดขึ ้นหรือขนาดของ 

ผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีกำหนดซ่ึงเปนระดับท่ีสามารถยอมรับได ประกอบดวย 

- กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เชน การจัดซ้ืออุปกรณ เพ่ือปองกัน 

อันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณเพ่ิมเดิมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เปนดน 

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เชน การปรับปรุง แกไข 

กระบวนงาน การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เปนดน 

(๕.๑.๒) กลยุทธ T: Transfer Risk (การถายโอนความเสี่ยง) 

เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง เชน 

การจางบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญ ในเรื ่องตาง ๆ เหลานั้นดำเนินการแทน(Outsource) 

เปนดน (๕.๒) ความเสี่ยงท่ีตองยกเลิก 

กลยุทธ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) 

กรณีที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได อาจใชวิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค ยกเลิก หรือไม 

ดำเน ินการกิจกรรมนั ้น ๆ เลย เช น การระง ับ/การหยุดดำเน ินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ 

มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาตามมา 

ท้ังดานการเงินและดาน อ่ืน ๆ ก็จะไมดำเนินการ เปนดน 



 

 

 

(๕.๓) ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

(๕.๓.๑) กลยุทร R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) 

เปนการยอมรับใหความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นไดภายใตระดับความเสี่ยงที่สามารถ 

ยอมรับไดโดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใชวิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการ 

ปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยูในระดับตํ่ามาก หรือวิธีการที่จะ 

นำมาใชควบคุมความเสี่ยงมีดนทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไมคุ มคาตอการ 

ดำเนินการ 

(๕.๓.๒) กลยุทธการควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถายโอนความเสี่ยง 

กรณีตองการจัดการกับความเสี่ยงท่ียอมรับไดใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ีลดลงไปอีกท้ังนี้การเลือกกลยุทธตองคำนึงถึง

ตนทุนการบริหาร จัดการท้ังดานบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช 

หากสามารถกำหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงหลายความเสี่ยงดวยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบ 

เดียวกันจะชวยลดดนทุนในการบริหารความเสี่ยงได  



 

 

 

 การจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 

เพื ่อใหการบริหารความแผนบริหารความเสี ่ยงและแผนการควบคุมภายในเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพทั้งระดับหนวยงานยอยและระดับองคกร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับ 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลาดำเนินการของ 

กิจกรรม และผูรับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในเรียบรอยแลวจำเปนท่ี 

จะตองมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในขององคกรใหบุคลากรทั้งหมดทราบและเขาใจ 

สอดคลองกันในหลักการของการบริหารความเสี ่ยงองคกรรวมทั ้งสนับสนุนรวมดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของได อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามท่ีตองการ 

 

การกำหนดแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองกำหนดใหครอบคลุมทุกสาเหตุของความเส่ียง 
 

องคกรมีการดำเนินงานทั้งดานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค/ 

เปาหมายรวมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได การควบคุมภายในเปนกระบวนการและ 

มาตรการตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลที่องคกรไดกำหนดขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยาง 

สมเหตุสมผลในดานการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีไดรับการออกแบบใหสามารถบง

ข้ึ เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกรเพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 

เมื ่อบริหารความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดแลวความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไปยังกระบวนการ

ดำเน ินงาน ปกต ิ ในทางกล ับก ันความเส ี ่ยงท ี ่ ไม สามารถควบคุมได ด วยกระบวนการดำเน ินงานปกติ  

ความเสี ่ยงนั ้นจะถูกสงตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี ่ยงเมื ่อองคกรมีการบริหารความเสี ่ยงและการ 

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

 

ความเช่ือมโยงของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

  

อดีต 
ปจจุบัน อนาคต 

ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 

(Residual Risk) 

หลังจากท่ีไดดำเนินการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงโอกาส 

 

ความเสี่ยงคงเหลือท่ี  

ยอมรับได  

(Acceptable Residual Risk) 

การควบคุมท่ีมีอยู 
(Controls) 

 

ระบบควบคุมท่ีมีอยู 
(Controls) 

แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน 

(Risk Management ad internal Control) 

ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีอยู 
(inherent Risk) 

เปนความเสี่ยงท่ีกระทบ 
ตอองคกรท่ีมีอยูกอนท่ี 

จะดำเนินการใดๆ 



 

 

 ๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 

กิจกรรมการควบคุมในที่นี้ หมายถึง หลักเกณฑแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับการควบคุม 

ภายใน เพื่อใหมั่นใจวาองคกรไดมีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ฝายบริหารไดกำหนดไว 

การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหนวยงานยอยเปนการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในตาม 

มาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกำหนด มี ๕ องคประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

 

 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่สงผลใหมีการนำการควบคุม 

ภายในมาปฏ ิบ ัต ิท ั ่วท ั ้ งหน วยงานของร ัฐ ท้ังน ี ้  ผ ู กำก ับด ูแลและฝ ายบร ิหารจะต องสร างบรรยากาศ

ใหทุกระดับตระหนักถึง ความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการดำเนินงานท่ีคาดหวังของผูกำกับดูแลและฝาย

บริหาร บริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดลอมของการควบคุมดังกลาวเปนพื้นฐานสำคัญที่จะสงผลกระทบตอองคประกอบ 

ของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ 

สภาพแวดลอมการควบคุมประกอบดวย ๕ หลักการ ดังนี้ 

(๑) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันในคุณคาของความชื่อตรงและจริยธรรม 

(๒) ผูกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ี 

กำกับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

(๓) หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อำนาจ หนาที่และ 

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกำกับดูแล 

(๔) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุ งมั ่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา 

บุคลากรท่ีมี ความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

(๕) หนวยงานของรัฐกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผล การปฏิบัติงานตาม 

ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

 

5 องคประกอบ 17 หลักการ 



 

 

๒. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ดำเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจำเพื่อระบุและ 

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

น ั ้น  ฝ ายบร ิหารควรคำน ึงถ ึ งการเปล ี ่ยนแปลงของสภาพแวดล อมภายนอกและภารก ิจภายใน ท้ังหมด 

ท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

การประเมินความเส่ียงประกอบดวย ๔ หลักการ ดังนี้ 

(๖) หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค 

(๗) หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน อยาง 

ครอบคลุม ท้ังหนวยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(๘) หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ี 

สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

(๙) หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี ่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยางมีนับสำคัญ 

ตอระบบการควบคุมภายใน 

๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัต ิท ี ่กำหนดไวในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน 

เพื่อใหมั่นใจ วาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุ วัตถุประสงค 

กิจกรรมการ ควบคุมไดร ับการนำไปปฏิบัต ิท ั ่วทุกระดับของหนวยงานของร ัฐในกระบวนการปฏิบัต ิงาน 

ข้ันตอนการดำเนินงานตาง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 

(๑๐) หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื ่อลดความเสี ่ยงในการบรรลุ 

วัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

(๑ ๑ )  ห น ว ย ง า น ข อ ง ร ั ฐ ร ะ บ ุ แ ล ะ พ ั ฒ น า ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ ค ุ ม ท ั ่ ว ไ ป ด  า น

เทคโนโลยเีพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 

(๑๒ ) หน ว ย ง านของร ั ฐจ ั ด ให  ม ี ก ิ จ กรรมการควบค ุ ม โดยกำหนด ไว  ใ นน โยบาย

ประกอบดวยผลสำเร็จ ท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนำนโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 



 

 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเปนสิ่งจำเปนสำหรับหนวยงานของรัฐที่จะชวยใหมีการดำเนินการตามการควบคุม 

ภายในที่กำหนดเพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นไดทั้งจากภายในและ 

ภายนอกและเปนชองทางเพื่อใหทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ การ 

สื่อสารจะชวยใหบุคลกรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในท่ีมีตอก

าร บรรลุวัตถุประสงค 

สารสนเทศและการส่ือสารประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 

(๑๓) หนวยงานของร ัฐจ ัดทำหร ือจ ัดหาและใช สารสนเทศที ่ เก ี ่ยวข องและม ีค ุณภาพ 

เพ่ือสนับสนุนให มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

(๑๔) หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงคและ ความ 

รับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายในซ่ึงมีความจำเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

(๑๕)หนวยงานของรัฐมีการสื ่อสารกับบุคลลภายนอกเกี ่ยวกับเรื ่องที ่มีปลกระทบตอการ 

ปฏบิัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

๔. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานการประเมินผลเปนรายครั้งหรื

อ เปนการประเมินผลท้ังสองวิธีรวมกัน เพ่ือใกเกิดความม่ันใจวาจะไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละองค ของการ 

ควบคุมภายในทั้ง ๕ องคประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงาน 

ของรัฐใหรายงานตอฝายบริหารและผูกำกับดูแลอยางทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบดวย ๒ หลักการ ดังนี้ 

(๑๖) หนวยงานของร ัฐระบุพ ัฒนาและดำเน ินการประเม ินผลระหว างการปฏิบ ัต ิงาน 

และ/หรือการ  ประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของ

การควบคุมภายใน 

(๑๗) หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของการคสบคุมภายใน

อยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกำกับดูแลเพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 



 

 

 

 

๗. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 

องคกรควรกำหนดใหมีสารสนเทศและการลื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบ

คุมภายใน ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับองคกรท้ังจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกรควรตองไดรับ 

การบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนท่ีมีความสำคัญเก่ียวกับการบงชี้ ประเมิน 

และการตอบสนองตอความเสี่ยงและการคสบคุมภายในเพ่ือใหองคกรสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผลเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่ง

ของความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององคกร การสื่อสารที่ไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำใหเกิดความ

ลมเหลวในการสรางการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความสี่ยงผูบริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสราง

ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงใหองคกร เชน อาจมีการจัดแถลงการณท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง

ขององคการ และการมอบหมายอำนาจหนาที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควร

จะสอดคลองและเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง ดังตอไปนี้ 

1. ความสำคัญและความจำเปนของการบริหารความเส่ียงขององคกรท่ีมีประสิทธิผล 

2. ความสำคัญและความจำเปนของการบริหารความเส่ียงขององคกรท่ีมีประสิทธิผล 

3. ระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได 

4. การใชภาษาเดียวกันในเรื่องบริหารความเส่ียง 

5. บทบาทและพความรับผิดชอบของบุครากรท่ีจะสนับสนุนและนำองคประกอบตาง ๆ                                                    
    ของการบริหารความเส่ียงขององคกรมาใช



 

 

 ๘. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 

เมื ่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแลว จะตองมีการ 

รายงานและติดตามผลเปนระยะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดำเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี 

เปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและการควบคุม 

ภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ไดมีการดำเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม 

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม โดยผูรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดที่มีประสิทธิภาพควร 

ดำเนินการตอเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี ่ยน และนำผลการติดตาม 

ดังกลาวรายงานใหคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบรับทราบ

 





 

 

  
 
 
o \ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๒.๕ ภาพรวมกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

เรมิดน้กระบวนการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน 

๑ ๒ ๓ 
ผลกระทบ 

โอกาส 

s ดา้นกลยุทธ์ 

หน่วยงานในสงักดั 

ระดบัความเสียง 

สภาพแวดลอ้ม 

ภายในองค์กร 

การกาํหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค์หรือ 

เป้าหมายของการ 

บรหิารความเสีย่ง 

การตดิตามและ 

ประเมนิผล 
สารสนเทศและ 

การสือ่สาร 

หนงัสือรบัรองการ 

ประเมนิผลการ 

ควบคมุภายใน 

 .   
หมายเหต ุ: มาตรฐานและหลกัเกณฑ์การควบคุมภายในสาํหรบัหน่วยงานของรฐัและมาตรฐานการควบคุมภายในสาํหรบัหน่วยงานของรฐัโดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

ดา้นการเงนิ 

 

โอกาส (Likelihood) 

๑ ๒ ๓ 
 

๕ 
๕ ๕ ๑๐    ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

 
4 ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒  ๑๕ 
๒ ๒ 4 ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 ผลกระทบ 

 (Impact) 

การบง่ชี้เหตุการณ์ 

ทีม่ีความเสีย่ง 

๗ 
รายงานตอ่นายอาํเภอ 

บางปลามา้ 

 

วตัถุประสงค์การลดความเสียง ๔ ดา้น 

 o ดา้นการดาํเนินงาน 

ดา้นการปฏบิตังิานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

๔ 

๔ 

f 

c 

การประเมินความเสีย่ง 

๔ 
 

การตอบสนองความเสีย่ง 

๕ 
 

การควบคุม
ภายใน 

แบบ ปค.5 
(งานตรวจสอบภายใน  

๘ 
 

เริ่มตนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 



 

 

๓. 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

 
ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดมีประกาศ เรื่อง “นโยบายการบริหารความ 

เสี ่ยงและการควบคุมภายในองคกรขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ” ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖5 
ไดกำหนดใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ นำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
ภายในมาใชเปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหนวยงานที่จะสงผลกระทบที่เปนทั้งใน 
ระดับตัวบุคคลและองคกร ๔ ดาน ไดแก 

๑. ความเลี ่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk ะ C) 
เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ทำใหตองใชดุลพินิจหรือการดีความ รวมทั ้งการทำนิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไม 
ครอบคลุมการดำเนินงาน จนสงผลตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตาง ๆ ไมถูกตอง หรือ 
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ 

๒. ความเลี ่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี ่ยง/ปญหาที ่จะสงผลตอ 
ความสำเร็จตามเปาหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกองคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ หรือเปนการกำหนดกลยุทธหรือปจจัยท่ีจะสงผลทำใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระ
ขวัญ ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายประธานศาลฎีกาได 

๓. ความเลี ่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เปนความเสี ่ยง/ปญหาอัน 
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูลที่สงผล 
กระทบทำใหผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 

๔. ความเลี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวน 
การบริหารงบประมาณและการเงินจนสงผลตอการบริหารงบประมาณและการเงินขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ 

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการ 
บริหารสวนตำบลสระขวัญ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีหลักการใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ ดำเนินการดวยตนเองทั้งกระบวนการ ตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ระบุและ 
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความ 
เสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานไดอีกทางหนึ่ง 

 



 

 

 
๓.๑ แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน          
      ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

หลักการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการ 
บริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ ดำเนินการดวยตนเองทั้งกระบวนการ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสามารถลด 
ความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดที่เปนไปตามสภาพปญหาของแตละหนวยงาน เริ่มตั้งแตการวิเคราะห 
องคประกอบสภาพแวดลอมของหนวยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความ 
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่อยูในระดับสูงหรืออยูในระดับที่หนวยงานรับไมได และนำมากำหนด 
มาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดใหอยูในระดับท่ี 
ยอมรับได ดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ สามารถดำเนินการไดตามหลักการ 
ดังกลาวขางดน และบรรลุวัตถุประสงคของการนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาเปนเครื่องมือ 
ในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหนวยงานที่จะสงผลกระทบที่เสียหายทั้งในระดับตัวบุคคลและ 
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ จึงไดกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เพื่อใชเปนแนวการดำเนินงาน โดยปรับใหเหมาะกับ 
สภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน ดังนี้ 

 

ลำดับ ข้ันตอน 

1 ทบทวน/แตงตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน 

2 ประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอยไตรมาสละ ๒ ครั้ง เพื ่อกำหนดแนวทางและรับทราบผลการดำเนินการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในแตละไตรมาส 

3 ศึกษาและทำความเขาใจรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในหัวขอท่ี ๒ แนวคิดการบริหาร ความเสี่ยง 

(Concept of Risk Management) เพื่อใหสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดอยาง

ถ ูกต องเป นไปในทิศทางเด ียวก ันตามนโยบายการบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบค ุมภายในองคกร 

ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ พิจารณาทำความเขาใจกับกรอบระยะเวลาดำเนินการแบบฟอรม 

ที ่องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ กำหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบดวย ๔ แบบ 

ซึ่งมีความเช่ือมโยงกัน ไดแก 

1 :  รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน  

ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒ :  แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล สระขวัญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

             ๓ :  แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ       

                 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 



 

 

ลำดับ ข้ันตอน 

4 รายงานการดำเนินการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร                  

สวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

๕ ประชุมหารือร วมกันเมื ่อเริ ่มดนไตรมาสเพื ่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน ระบุและจัดลำดับ 

ความสำค ัญของความ เส ี ่ ย ง  ประ เม ิ น ระด ั บความ เส ี ่ ย ง  กำหนดมาตรการจ ั ดการความ เส ี ่ ย ง 

และการควบคุมภายในเพื ่อกำหนดลงในแบบ ๑, ๒ และ ๓ (คำอธิบายการกรอกขอมูลอยู ในหัวขอ ถัดไป) 

โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการสำคัญที่จะทำใหเกิดความเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูง 

หรือสูงมากนำมากำหนดเปนมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๖ ดำเน ินการมาตรการจ ัดการความเส ี ่ยงและการควบคุมภายใน ตามที ่ระบ ุไว ิ ในแบบ ๒ และแบบ ๓ 

หากในระหว างไตรมาสมาตรการจ ัดการความเส ี ่ยงและการควบค ุมภายในที ่กำหนดไว ิไม สามารถ 

ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดใหลดลงไดเมื่อสิ้นไตรมาสอาจมีการประชุมเพ่ือปรึกษา ทบทวน ปรับปรุงแบบ ๒ 

และแบบ ๓ ไดเพ่ือใหความเสี่ยงและความผิดพลาดลดลง 

๗ การกำหนดแผนการบร ิหารความเส ี ่ ยงฯ  และแผนการควบค ุมภายในฯ  ตามแบบ  ๑  และแบบ  ๒ 

จะเป นแผนเด ียวก ันท ั ้ งป งบประมาณ (๔ ไตรมาส ) ก ็ได  ในกรณีแผนที ่ต องใช ระยะเวลาดำเน ินการ 

นานจึงจะทราบผลการดำเนินงาน 

๘ เมื่อสิ้นไตรมาสใหหนวยงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ และการ ควบคุมภายในฯ 

ตามแบบ ๔ รายงานการดำเนินการบร ิหารความเส ี ่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด 

(ชื ่อองคกรปกครองส วนทองถิ ่น)ประจำป งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖4 แยกเปนของแตละว ัตถ ุประสงค 

/งาน/โครงการ/กระบวนการ 

๙ ก อนส ิ ้ น ไตรมาสควรม ีการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ ยงและการควบค ุมภายในของ 

หนวยงานเพื่อรับทราบและใหขอสังเกตแกไขปรับปรุงกอนรายงานผลการดำเนินงานตอคณะ กรรมการฯ 

ในลำดับถัดไปตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ ่น 

พรอมท้ังปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพ่ือดำเนินการในไตรมาสถัดไป 

๑๐ ขอให หน วยงานค ัดเล ือกความเส ี ่ยงท ี ่อย ู  ในระด ับส ูงและส ู งมากและจ ัดทำตามแบบ  ๑ - ๔  แยก 

เปนชุดตามวัตถุประสงคแตละขอตามงาน/โครงการ/กระบวนการท่ีจะดำเนินการใหบรรล ุวัตถุประสงค 

๑๑ กรณีองค การบร ิหารส วนตำบลสระขว ัญ เม ื ่อได ร ับรายงานผลการดำเน ินงานตามแบบ ๒- ๔ ของ 

หนวยงานในสังกัดแลวจะตองทำสรุปภาพรวมขององคกร 

 
  



 

 

 ๓.๒ การกรอกขอมูลแบบรายงานการดำเนนิการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในของ 
      หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของหนวยงานในสังกัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

แผนการดำเนนิการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน 

ในสังกัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เปนการกรอกขอมูลเกี่ยวกับ 

“การบรหิารความเสีย่ง” 

แผนการควบคุมภายในของหนวยงาน 

ในสังกัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เปนการกรอกขอมูลเกี่ยวกับ 

“การควบคมุภายใน” 

 

รายงานการดำเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ หนวยงานในสังกัด 

๔ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เปนการกรอกขอมูลเกี่ยวกับ 

“การรายงานผลการดาํเนินงานตามมาตรการจดัการความเสีย่งและ 

การควบคมุภายใน” 

 

ขอมูลท่ีกรอกใน ๔ แบบ จะมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดในแตละ 

แบบ ดังตอไปนี้



 

 

แบบ ๑ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

“แบบ ๑ : รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 

ภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” (แสดงแบบ 

ตามภาคผนวก ๑) เปนแบบรายงานขอมูลที่จะแสดงใหทราบวาหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระ

ขวัญ มีพื้นฐานที่เปนองคประกอบสำคัญที่จะทำใหหนวยงานใชการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

เปนเครื ่องมือในการสนับสนุนใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามที ่กำหนดหรือไม 

ซึ่งองคประกอบสำคัญที่กลาวถึง ไดแก สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล โดยขอใหกรอกขอมูลแตละองคประกอบตามคำอธิบาย 

ดังตอไปนี้ 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน .......................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่....................  

รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 

 

๒. การประเมินกวามเส่ียง  (อธิบาย  
 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 

 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร  (อธิบาย  
 

 

 

๕. กิจกรรมการตดิตามผล  (อธิบาย  
 

 

  

“๑. สภาพแวดลอมการควบคุม” 

ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 



 

 

๑.๑ หนวยงานมีการแสดงถึงการยึดมั่นในคุณคาของความชื่อตรงและจริยธรรมหรือไม 

และหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๑.๒ ผูบริหารมีการกำกับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในหรือไม และหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๑.๓ หนวยงานไดมีการจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อำนาจหนาที่และ 

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๑.๔ หนวยงานไดมีการแสดงถึงความมุ งมั ่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา 

บุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดำเนินการ 

อยางไร 

๑.๕ หนวยงานมีการกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

ตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดำเนินการอยางไร



แบบ ๑ 

 

 

หน่วยงาน ........................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.....................  
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 
 
๒. การประเมินความเส่ียง  (อธิบาย  
 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  (อธิบาย  
 
 
 
๔. สารสนเทศแแะการส่ือสาร  (อธิบาย  
 
 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  (อธิบาย  
 
 

 

 
 “๒. การประเมินความเส่ียง” 

 
ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๒.๑ หนวยงานมีการระบุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ 

ประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคหรือไม และหากมี ไดดำเนินการอยางไร 

๒.๒ หนวยงานมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 

อยางครอบคลุมและมีการวิเคราะหความเสี ่ยงเพื ่อกำหนดวิธีการจัดความเสี ่ยงนั ้นหรือไมและหากมีได 

ดำเนินการอยางไร 

๒.๓ หนวยงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความ 

เสี่ยง ท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๒.๔ หนวยงานมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร  



 

 

หน่วยงาน ........................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่....................  
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 
 
๒. การประเมินความเส่ียง  (อธิบาย  
 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  (อธิบาย  
 
 
 
๔. สารสนเทศแแะการส่ือสาร  (อธิบาย  
 
 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  (อธิบาย  
 
 

 

  
“๓. กิจกรรมการควบคุม” 

ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๓.๑ หนวยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ 

วัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๓.๒ หนวยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั ่วไปดานเทคโนโลยีเ พ่ือ 

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๓.๓ หนวยงานไดจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไวในนโยบายประกอบดวย 

ผลสำเร็จที ่คาดหวังและขั ้นตอนการปฏิบัติงานเพื ่อนำนโยบายไปสูการปฏิบัติจริงหรือไมและหากมีได 

ดำเนินการอยางไร  



แบบ ๑ 

 

 

หน่วยงาน ...........................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.....................  
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 
 
๒. การประเมินความเส่ียง  (อธิบาย  
 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  (อธิบาย  
 
 
 
๔. สารสนเทศแแะการส่ือสาร  (อธิบาย  
 
 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  (อธิบาย  
 
 

 

  
“๔. สารสนเทศและการส่ือสาร” 

ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๔.๑ หนวยงานไดจัดทำหรือจัดหาและใชสารสนเทศที ่เกี ่ยวของและมีคุณภาพเพ่ือ 

สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนดหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๔.๒ หนวยงานมีการสื ่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงคและความ 

รับผิดชอบที่มีตอการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ 

ตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีกำหนดหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๔.๓ หนวยงานมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติ 

ตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร  



 

 

หน่วยงาน ........................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.....................  
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม  (อธิบาย  
 

 
 
๒. การประเมินความเส่ียง  (อธิบาย  
 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  (อธิบาย  
 
 
 
๔. สารสนเทศแแะการส่ือสาร  (อธิบาย  
 
 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  (อธิบาย  
 
 

 

  

“๕. กิจกรรมการติดตามผล” 

ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๕.๑ หนวยงานมีการระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและ/ 

หรือการประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการ 

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม และหากมีไดดำเนินการอยางไร 

๕.๒ หนวยงานมีการประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของการบริหารความ 

เสี่ยงและการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมายใหกำกับดูแลเพื่อใหผู รับผิดชอบ 

สามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสมหรือไมและหากมีไดดำเนินการอยางไร



 

 

 ________ แบบ ๒ ________  
แผนการดำเนนิการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน 

ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เปนการกรอกขอมูลเกี่ยวกับ 

“การบริหารความเสี่ยง” 

                      “แบบ  ๒  : แผนการดำ เน ิ นกา รบร ิ ห ารความ เส ี ่ ย ง ของหน  ว ย งาน ในส ั งก ั ด (ช ื ่ ออ งค  กร 
ปกครองส วนท องถ ิ ่น )ประจำป งบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖5” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๒ ) เป นส วนของข อมูล 
“การบริหารความเสี่ยง” ของหนวยงานประกอบดวยขอมูลที่หนวยงานตองกรอก ดังนี้ 

แบบ ๒ 

 หน่วยงาน ................................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่............ - ■ 
แผนการดาํเนินการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมนิระดบัความเสีย่ง 
(ระบุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ 

(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ โอกาส 
ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

C ร 

(โอกาสXผลกระทบ) 
 

ระเดบัตวัเลข 

ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

0 F 
ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

๔. งวดเวลาทีพ่บความเสีย่ง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเสีย่งทีมี่อยู/่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งทีมี่อยู/่มาตรการจดัการความเสีย่ง/ตวัชี้วดัความเสีย่ง 

ความเสีย่งทีมี่อยู ่ (ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และ แบบ  
; ผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งทีมี่อยู ่ (ระบุ) 

มาตรการจดัการความเสีย่ง (ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และ แบบ  
ตวัชี้วดัความเสีย่ง (ระบุ)  

“หนวยงาน”  “รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี” 

ใหกรอกชื่อหนวยงานท่ีจัดทำ  ใหกรอกลำดับของไตรมาส 

แผนการดำเนินการฯ  ท่ีจัดทำรายงาน 

“ ๑. วัตถุประสงคของหนวยงาน” 
“วัตถุประสงค” หมายถึง ความตองการที ่จะกระทำหรือจุดมุ งหมายหรือเปาหมายของ 

หนวยงานที่กำหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง ๔ ดาน (C, S, o, F) ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ 

การควบคุมภายในองคกรของ(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)โดยปรับใหเหมาะสมกับการดำเนินงานของ หนวยงาน 

เชน 
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- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ เบิกจาย 

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดำเนินการ 

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

- เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดำเนินคดีทุจริต 

และประพฤติมิชอบภาครัฐ 

- เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดำเนินโครงการให 

เปนไปอยางเปดเผย เสมอภาค ถูกตองตามกฎหมาย 

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพ่ิมการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน 

- เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพิ่มการเขาถึงกระบวนการขอรับบริการไดรวดเร็ว 

ข้ึนงายข้ึน 

- เพื ่อลดความเสี ่ยงดานกลยุทธในการบริหารความเสี ่ยงและบริการของ(ชื ่อองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน)ใหมีความสะดวกรวดเร็ว 

- เพ ื ่อลดความเส ี ่ยงด านกลยุทธ ในการพัฒนากระบวนใหบร ิการสาธารณะใหม ี ขีด 

สมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อลดความเสี่ยงดานการดำเนินงานในการลดปญหาการบริการสาธารณะซึ่งรอรับการ 

แกไขเปนเวลานาน 

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการดำเนินงานในการดำเนินโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน ในการลดการทุจริตทางดานการเงินของเจาหนาท่ี 

- เพื ่อลดความเสี ่ยงดานการเงิน ในการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบและ 

แนวทางท่ีเก่ียวของ 

“วัตถุประสงค” หมายถึง ความตองการท่ีจะกระทำหรือจุดมุงหมายหรือเปาหมายของ หนวยงานท่ีก าหนด
ข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ดาน (C, S, O, F) ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายในองคกรของ(ช่ือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยปรับใหเหมาะสมกับการด าเนินงานของ  หนวยงาน เชน  
                             - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ เบิกจาย  
                             - เพื ่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการด าเนินการ คุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 



แบบ ๒ 

 

 

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดำเนินคดีทุจริต และ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดำเนินโครงการให เปนไป
อยางเปดเผย เสมอภาค ถูกตองตามกฎหมาย  

- เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพ่ิมการน าเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพ่ิมการเขาถึงกระบวนการขอรับบริการไดรวดเร็ว ข้ึนงายข้ึน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงและบริการของ(ชื่อองคกร ปกครองสวน

ทองถ่ินใหมีความสะดวกรวดเร็ว   
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการพัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมีขีด สมรรถนะสูงใน

การสนับสนุนการอ านวยความสะดวกใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการดำเนินงานในการลดปญหาการบริการสาธารณะซ่ึงรอรับการ แกไขเปน

เวลานาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการดำเนินงานในการด าเนินโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน ในการลดการทุจริตทางดานการเงินของเจาหนาท่ี  
- เพื่อลดความเสี่ยงดานการเงิน ในการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบและ แนวทางท่ี

เกี่ยวของ “วัตถุประสงค” หรือจุดมุงหมายของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เปนไป
ตามนโยบายนายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน ตำบล
สระขวัญ แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนต ำบลสระขวัญประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในและก าหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการในองคการบริหารสวน
ตำบลสระขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
หน่วยงาน ................................................................................. รอบการรายงานไตรมาสที ่...............  

แผนการดาํเนินการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน- - - ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ   ๓. การประเมนิระดบัความเสีย่ง 

(ระบุ วตัถุประสงค์ของหน่วยงานุ) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ 

(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

C S 

(โอกาสXผลกระทบ) 
ระดบัตวัเลข 

ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

0 F 
ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

๔. งวดเวลาทีพ่บความเสีย่ง 

(ระบบงวดเวลา) 

๕. ความเสีย่งทีมี่อยู/่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งทีมี่อยู/่มาตรการจดัการความเสีย่ง/ตวัชี้วดัสุเ่วามเสีย่ง 

ความเสีย่งทีมี่อยู ่ (ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓และ แบบ๔ 

ผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งทีมี่อยู ่’           (ระบุ) 

มาตรการจดัการความเสีย่ง  (ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตวัชี้วดัความเสีย่ง (ระบุ)  

“๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ” 

หมายถึง งาน/โครงการ/กระบวนการ ท่ีจะสงผลใหวัตถุประสงค ของหนวยงาน ตาม “1. วัตถุประสงคของ

หนวยงาน” ประสบประสบความสำเร็จ ขอใหแยกงาน/โครงการ/กระบวนการตามวัตถุประสงคแตละขอ 

  

“ ๓. การประเมินระดับความเส่ียง” 

ขอมูลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาสมควรจะนำมากำหนด 

เปนมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม โดยระดับความเสี่ยงที่จะนำมากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น 

ควรอยูในระดับ “H” และ “E” ซึ่งเปนความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจสงผลกระทบตอความสำเร็จ 

ของวัตถุประสงคของหนวยงานไดจึงมีความจำเปนตองปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตาม 

เปาหมายของการบริหารความเสี่ยงที่เมื่อดำเนินการแลวระดับความเสี่ยงตองลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดไม 

กระทบตอวัตถุประสงคของหนวยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 



แบบ ๒ 

 

 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 

ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

 

ระดับผลกระทบ 

“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน X ระดับผลกระทบ) 

ผลคูณ นำมาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบล ีแบงเปน ๔ ระดับ ดังนี้ 

“L” (Low)      ในชองแถบ “สีเขียว” ถือเปนความเสี่ยงระดับ “นอยถึงนอยท่ีสุด” 

“M” (Medium)     ในชองแถบ   “สีเหลือง”   ถือเปนความเสี่ยงระดับ    “ปานกลาง” 

“H” (High) ในชองแถบ “สีสม” ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “สูง” 

“E” (Extreme) ในชองแถบ “สีแดง” ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “สูงมาก”  

โดยขอมูล“๓. การประเมินระดับความเส่ียง” ประกอบดวยขอมูล ๓ สวน ไดแก  

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

M H H E E 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

M M H H E 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

L M M H E 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

L M M M H 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

L L M M H 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 
1 2 3 4 5 



 

 

หน่วยงาน ................................................................................. รอบการรายงานไตรมาสที ่...............  
แผนการดาํเนินการบรหิารความเสีย่งของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑. วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน- - - ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ 
1-► ๓. การประเมนิระดบัความเสีย่ง 

(ระบุ วตัถุประสงค์ของหน่วยงานุ) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔1 

(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) 

ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ โอกาส ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

C ร 

(โอกาสXผลกระทบ) 
ระดบัตวัเลข 

ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

0 F 
ระดบัตวัเลข ระดบัตวัเลข 

๔. งวดเวลาทีพ่บความเสีย่ง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเสีย่งทีมี่อยู/่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งทีมี่อยู/่มาตรการจดัการความเสีย่ง/ตวัชี้วดัสุเ่วามเสีย่ง 

ความเสีย่งทีมี่อยู ่ ;(ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓และ แบบ๔ 

ผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งทีมี่อยู ่’1(ระบุ) 

มาตรการจดัการความเสีย่ง J (ระบุ) ขอ้มูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตวัชี้วดัความเสีย่ง '1(ระบุ)  

โอกาส 

(หนา ๓๙)                               ผลกระทบ ] 

               (หนา ๔๐) '1 

๕. ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ผลกระทบท่ีเกิดชี้น 

จากความเสี่ยงท่ีมีอยู/มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

                                                                                (หนา ๔๑)



 

 

“โอกาส 

หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงโดยใชระดับคะแนน เทียบจาก 

ตาราง “เกณฑการเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณของ “แนวทางการพิจารณา 

ระดับความเปนไปไดในการเกิดข้ึนของเหตุการณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (L)” ทางซายมือสุด ดังนี้ 

เกณฑการเปรียบเทียบระดับโอกาส 

L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 

คะแนน 

(L) 
แนวทางการพจิารณาระดบัความเป็นไปไดในการเกดิขึน้ของเหตุการณ์ความเสีย่ง 

ระดบัโอกาส 
การดาํเนิน 

โครงการ 

การปฏบิตังิาน 

ประจาํ 

เทียบกบัคร ัง้ของ 

การดาํเนินการ 
ประมาณ % ของ 

การ ดาํเนินการ 

๕ สูงมาก เกดิขึน้แน่นอน 
เกดิขึน้เกือบทุก 

คร ัง้ 

เกือบทุกคร ัง้ ของ 

การดาํเนินงาน ๕๐ % 

4 สูง เกดิขึน้ไดเ้สมอ เกดิขึน้เป็น ประจาํ ปีละหลายคร ัง้ ๔๐% 

๓ ปานกลาง เกดิขึน้ไดบ้า้ง 
เกดิขึน้ได ้

หลายคร ัง้ เกดิขึน้ไดทุ้กปี ๓๐ % 

๒ น้อย เกดิขึน้ไดน้้อย 
อาจเกดิขึน้บา้ง 

ในบางคร ัง้ 
เกิดข้ึนไดในชวง 

1 – 2 ปี 
๒๐% 

๑ น้อยมาก เกดิขึน้ไดย้าก 
แทบจะไม ่

เกดิขึน้เลย 

ไมเ่กดิขึน้เลย 

ในชว่ง ๓ ปี ๑๐ % 

  



 

 

“ผลกระทบ” หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นจะกระทบ 

ตอความสำเร ็จของ วัตถุประสงคของหนวยงาน โดยใหเทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ 

เปรียบเทียบระดับ ผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในชอง “แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไป 

ไดในการ เกิดข้ึนของเหตุการณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (I)” ซายมือ ดังนี้ 

เกณฑเปรียบเทียบระดับผลกระทบ 

I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 

คะแนน 

(1) 

ระดับ 

ผลกระทบ 

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแตละความเส่ียงตอเปาหมายความสามารถหรือผลดำเนินงานขององคกร 

หนาที่ความ 

รับผิดชอบ 

เปาหมาย 

ผลผลิต/ ผลลัพธ 

แลคะแนน 

ตาม 
ตัวชี้วัด 

มูลคา ความ 

เสียหายที ่

อาจ เกิดขึ้น 

สูญเสีย 

โอกาส 

ความพึงพอใจ/ 

ความเชื่อถือ 

ของผูรับการ 

บริการ 

ชื่อเสียง 

องคกร 

การ 

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

ที่สูญเสีย 

๕ สูงมาก หนาที่รับ 

ผิกชอบ หลัก 

เสียหาย 

ต่ํากวา เปาหมาย 

มากหรือที ่

เคยทำมา ในอดีต 

๑ คะแนน องคกรไม 

สามารถ 

รับผิด ชอบได 

ตองหยุด 

ดำเนิน 

การ 

ในชวง 

เวลา 

 

เกิดการ รองเรียน 

หรือเลิกใช บริการ 

มีการ เผยแพร 

ขาวทั้งส่ือ 

ภายในและ 

ตาง ประเทศ 

รายแรง ต้ังแต 

๑๐,๐๐๐ บาท 

ขึ้นไป 

๔ สูง หนาที่ 

รับผิดชอบที่ 

สำคัญ เสียหาย 

ต่ํากวา เปาหมาย 

อยางมี นยัสำคัญ 

๒ คะแนน ตองยกเลิก 

บางโครงการ 

เพื่อจัดสรร 

งบประมาณ 

ตองหยุด 

^ำเนินการ 

ในชวง 

๑-๒ วน 

ผูรับบริการ 

ไมพอใจ 

มีการ เผยแพร 

ขาวใน 

หนังสือพิม พ 

กระทบ 

มาก 

ต้ังแต 

๕๐,๐๐๐ 

บาท ไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ 

ลานบาท 
๓ มานกลาง หนาที่ความ 

รับผิดชอบ 

เสียหาย 

ต่ํากวา เปาหมาย 

ชัดเจน 

๓ คะแนน กระทบตอ 

การจัดสรร 

งบประมาณ 

ภายใน 

ตองหยุด 

ดำเนินกา ร 

ภายใน ๑ 

วัน 

ไมสามารถ 

ดำเนินการได 

ตามขอ กำหนด 

มีขาวลือ ออก 

ไปสู 

นอกองคกร 

กระทบ 

ปาน 

กลาง 

ต้ังแต 

๕๐,๐๐๐ 

บาท ไมเกิน 

เอ๕๐,๐๐๐ 

 
เอ นอย บางสวนของ 

หนาที่ความ 

รับผิดชอบ 

เสียหาย 

ต่ํากวา เปาหมาย 

เล็กนอย 

๔ 

คะแนน 

กระทบตอ 

การจัดสรร 

งบประมาณ 

ในระดับ 

 

หยุด 

แกไข 

เล็กนอย 

กระทบตอ 

คุณภาพ การ 

ใหบริการ 

มีขาวลือ 

ภายใน 

องคกร 

กระทบ 

เล็กนอย 

ต้ังแต 

๑๐,๐๐๐ 

บาท ไมเกิน 

๕๐,๐๐๐ 

 
๑ นอยมาก ไมเกี่ยวของ 

โดยตรง 

ยังคงไดตาม 

เปาหมาย 

๕ คะแนน สามารถ 

ยอมรับได 

การ 

ดำเนิน 

การ 

ลาชา 

กระทบตอ 

คุณภาพ การ 

ใหบริการ 

็   

อาจลงผล 

ตอชื่อเสียง ได 

ละเลย 

ได 

ไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

 



 

 

การใสระดับผลกระทบ ใหแยกผลกระทบตามดานของความเสี่ยง ๔ ดาน ไดแก 

(๑) ความเสี ่ยงดานการปฏิบัต ิงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : c) 

ตัวอักษร “C” ถาผลกระทบทำใหเกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “C” เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ

ดำเนินการ/ การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตาง ๆ เชน การบังคับใชกฎหมายท่ีออกมา

ใหมไมสอดคลอง กับการนำกฎหมายไปใช การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมเปนจำนวนมาก การไมควบคุมกำกับดูแล

ตรวจสอบความ ถูกตองของการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เปนดน 

(๒) ความเสี ่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : ร) ตัวอักษร “ร” ลาผลกระทบทำใหเกิด 

ความเสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนลงในชอง “ร” เปนความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอความสำเร็จตามเปาหมายของ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร เชน นโยบายไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มดนใหมเปนระยะ หรืองาน/ 

โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามแผนที่กำหนดลงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่ไดดำ เนินการไป 

กอนแลว เกิดความลาชาไมสามารถดำเนินไดตามเปาหมายและระยะเวลาตามท่ีกำหนด เปนดน 

(๓) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O” ถาผลกระทบ 

ทำใหเกิดความเสี ่ยงดานนี ้ใหใสคะแนนลงในชอง “0” เปนความเสี ่ยงที ่กระทบกับการดำเนินงาน ผลการ 

ปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน การโยกยายขาราชการบอยทำใหบุคลากรไมมีประสบการณและความรูในงานท่ี 

ปฏิบัติ ลงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผูรับบริการได การที่อยูในตำแหนงและงาน 

เดิมเปนเวลานานอาจทำใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนาที่ไดการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมมี 

มาตรฐานและสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไมสามารถใชงาน 

โปรแกรมไดเต็มความสามารถท่ีโปรแกรมสามารถรองรับการทำงานได เปนดน 

(๔) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ลากระทบทำใหเกิดความ 

เสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนลงในชอง “F” เปนความเสี่ยงที่ลงผลดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เชน ระบบการ 

ควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพทำใหมีการเบิกจายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจายในโครงการผิดพลาด 

ผู บริหารและผู ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไมมีประสบการณและความรู ไมเพียงพอที่จะ 

สามารถตรวจระบบความผิดพลาดและแกไขใหถูกตองได การจัดซ้ือจัดจางในราคาท่ีไมเหมาะสม เปนดน



 

 

“๕. ความเสี่ยงท่ีมีอยู/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู/มาตรการจัดการ    
      ความเสี่ยง/ตัวข้ึวัดความเสี่ยง ” 
 

ประกอบดวย 

“ความเสี ่ยงที ่มีอยู” หมายถึง ความเสี ่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที ่ยังมือยูที ่ มี 

ผลกระทบตอความสำเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน ๔ ดานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในองคกรของ(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ 

กฎระเบยีบ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน 

“ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู” หมายถึง ขอมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดข้ึน 

ในทางลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู” เปนการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขอมูล “๓. การประเมิน 

ระดับความเสี่ยง” 

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแกไขเพื่อทำให “ความ 

เสี่ยงท่ีมีอยู” และ “ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู” หมดไปหรอืลดนอยในระดับยอมรับได 

“ตัวขึ้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวบงขึ้หรือเกณฑหรือมาตรฐาน มี 

วัตถุประสงคเพื่อใชในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงวามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความ 

เสี่ยงที่มีอยูและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู เชน จำนวนหนวยงานที่มีความรูและความเขาใจจนนำ 

การบริหารความเสี่ยงไปใชเปนเครื่องมือในการปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหนวยงาน



 

 

   “๑. วัตถปุระสงคข์องหน่วยงาน” 
 

 

แบบ ๓ 
แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

“แบบ  ๓  : แผนการควบค ุมภายในของหน วยงานในส ังก ัด (ช ื ่อองค กรปกครองส วนท องถ ิ ่ น ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๓) ประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ 

แบบ ๓ 

หน่วยงาน ....................................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที ่........  
แผนการควบคมุภายในของหนวยงานในสังกัด (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ 2565 

1. กำหนดแลวเสร็จ 2. ผูรบัผิดชอบ ความเสีย่งท่ีมีอยู ...เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2… 

(ระบุ  (ระบุ  มาตราการจัดการความเสีย่ง ...เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2… 

3. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตราการจดัการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู (อธิบาย    

      

การประเมินการควบคุม (อธิบาย    

      ไมเพียงพอ       

กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (อธิบาย    

  (ขอมูลเช่ือมโยงไปยัง แบบ 4) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          “ความเสี่ยงท่ีมีอยู” คือ ขอมูลเดยีวกับ
หัวขอ “ความเสี่ยงท่ีมีอยู”จากแบบ 2 
 
          “มาตราการจัดการความเสี่ยง” คือ ขอมูล
เดียวกับหัวขอ “มาตรการจัดความเสี่ยง” จากแบบ 2 

1. กำหนดแลวเสร็จ 2. ผูรับผิดชอบ 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะ
ดำเนินการควบคุมภายใน

เสร็จสิ้น 

ใหระบุกลุม/สวนงาน/
ผูรับผิดชอบดำเนินการ 



 

 

 
 

แบบ ๓ 
หน่วยงาน ...................................................................................... รอบการรายงาน ไตรมาสที.่.........    
 
 

แผนการควบคมุภายในของหนวยงานในสังกัด (ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ 2564 

1. กำหนดแลวเสร็จ 2. ผูรบัผิดชอบ ความเสีย่งท่ีมีอยู ...เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2… 

(ระบุ  (ระบุ  มาตราการจัดการความเสีย่ง ...เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2… 

3. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตราการจดัการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู (อธิบาย    

      

การประเมินการควบคุม (อธิบาย    

      ไมเพียงพอ       

กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (อธิบาย    

  (ขอมูลเช่ือมโยงไปยัง แบบ 4) 

      
  

“๓. กระบวนการควบคมุภายในตามมาตรการจัดการความเสีย่ง”  
 

“กระบวนการควบค ุ มภาย ในท ี ่ ม ี อยู” หมายถ ึ ง  ข ั ้ นตอน /ว ิ ธ ี การ /กฎเกณฑ ท ี ่ ดำ เน ิ นการ 

ควบคุมลดความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดในปจจุบัน 

“การประเม ินผลการควบค ุม” หมายถ ึง  การประเม ิน  “กระบวนการควบค ุมภายในท ี ่ม ีอยู” 

เพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมโดยมีแนวพิจารณาการประเมินผลการควบคุมและอธิบาย ดังนี้ 

- มีการกำหนด/สั่งการอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 

- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 

- ลามีการปฏิบัติจริง การควบคุมใหงานสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดหรือไม 

- ประโยชนท่ีไดรับคุมคากับทรัพยากรท่ีใชในการควบคุมหรือไม 

เม่ือวิเคราะหตามแนวทางขางตนแลว ใหประเมินผลวา “เพียงพอ” หรือ “ไมเพียงพอ” โดยให □ ลงใน □ 

ชองผลการประเมิน 

“กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน” หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีจะดำเนินการ ปรับปรุงการควบคุมเพ่ือ 

“ล ด ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ ม ี อ ยู ” ต า ม แ บ บ  ๒  โ ด ย ใ ห  ก ร อ ก ข  อ ม ู ล ก ร ณ ี เ ม ื ่ อ  “ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร  ค ว บ ค ุ ม ” 

ไม  เพ ี ยงพอจะดำ เน ินการปร ับปร ุ งหร ื อปฏ ิบ ั ต ิ ต ามข ั ้ นตอน/ว ิ ธ ี การ /กฎเกณฑ ท ี ่ ด ำ เน ินการอย ู  ในป  จจ ุ บั น 

ใหสามารถลดความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได  



 

 

แบบ ๔ 
รายงานการดำเนินการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
“แบบ  ๔  : ร า ย ง านกา รด ำ เ น ิ น ก า รบ ร ิ ห า ร คว าม เ ส ี ่ ย ง แ ล ะ กา ร คว บ ค ุ มภ า ย ใ น ข อ งห น  ว ย ง าน  ใ นส ั ง กั ด 
(ชื ่อองคกรปกครองสวนทองถิ ่น) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๔) ประกอบดวยขอมูล 
ดังตอไปนี้ 

แบบ ๔   
■หน่วยงาน ................................................................................ รเอบการรายงาน ไตรมาลที…่……………… 

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

ในสังกัด(ชื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

วัตถุประสงคของหนวยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสีย่ง 

เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2 เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2 เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2 
  

  

  กระบวนการควบคุมภายใน  

เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 1 

 

  
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

(ระบุ   

  
   

 

 

  

สามารถลดความเส่ียงได ไมสามารถลดความเส่ียงได 

“หนวยงาน” 
ใหกรอกชื่อหนวยงานท่ีจัดทำแผ
นการดำเนินการฯ 

 

“รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี” 
ใหกรอกลำดับของไตรมาสท่ี 
จัดทำรายงาน 

“๑. วัตถุประสงคของ หนวยงาน” 

เปนขอมูลเดียวกับหัวขอ “๑. 
วัตถุประสงคของหนวยงาน” 
จากแบบ ๒ 



 

 

แบบ ๔ 
หน่วยงาน ................................................................................. รอบการรายงาน ไตรมาสที ่..........    

รายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน 

ในสังกัด(ชื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

วัตถุประสงคของหนวยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสีย่ง 

เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2 เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2 เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 2  

 

  

  กระบวนการควบคุมภายใน  

เช่ือมโยงขอมูลจาก แบบ 1 

 

 

 
ผลการดำเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 

(ระบุ   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

“ผลการดําเนนิงานและประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของมาตรการจัดการความ เสีย่งและการควบคมุภายใน” 
 

ค ื อ  ข ั ้ น ตอน /ว ิ ธ ี ปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน /น โยบาย /กฎ เกณฑ  ของกระบวนการปร ั บปร ุ งก า รควบ คุม 

ภายในที ่เปนไปตามมาตรการจัดการความเสี ่ยงตามแบบ ๓ และสามารถควบคุมโดยลดความเสี ่ยง และความ 

ผิดพลาดจาก “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู” ตามแบบ ๒ ไดอยางไร และทำให “วัตถุประสงค ของหนวยงาน” ตาม แบบ ๒ ได

อยางไร และทำให √ ลงใน     ชองของ การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได 

ท้ังนี้ การทำแบบ 2 – 4 ขอใหแยกตามวัตถุประสงคแตละขอและแตละงาน/ โครงการ/  

กระบวนการ 

สามารถลดความเส่ียงได ไมสามารถลดความเส่ียงได 

งาน/โครงการ/กระบวนการ 

หมายถึง ขอมูลเดียวกับหัวขอ 
“2. วัตถุประสงคของหนวยงาน” 
จากแบบ 2 

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 

หมายถึง ขอมูลเดียวกับหัวขอ 
“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 
จากแบบ 2 

“กระบวนการควบคุมภายใน” 

หมายถึง ขอมูลเดียวกับหัวขอ 
“กระบวนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน” จากแบบ 3 

“ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน” 



 

 

๔. 
กรอบระยะเวลาดำเนินการตามระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

เดือน/ปี  

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
๑. ทบทวนและกําหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งและการ 

ควบคุมภายในขององค์การบริหารสว่นตําบลสระขวญั ประจําปี 

งบึประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและการ 

ควบคุมภายในขององคก์ารบริหารสว่น 

ตาํบลสระขวญั 

• 
                

อ. แจ้งหน่วยงานในขององค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั ให ้

ดาํเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

กายในขององค์การบริหารสว่นตําบลสระขวญั ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งานตรวจสอบภายใน   
 
              

๓. ประชาสมัพนัธ์ ชี้แจง ทาํความเขา้ใจกบัหน่วยงานในสงักดั 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั เกีย่วกบัการดาํเนินการบริหาร 

ความเสีย่งและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

งานตรวจสอบภายใน                  
                

๔. ทบทวน/แตง่ต ัง้คณะกรรมการในระดบัภาคและระดบั 

หน่วยงาน 

- คาํส ั่งคณะกรรมการ 

บรหิารความเสีย่งและการควบคุม ภายในของหน่วยงานในสงักดั 

- คาํส ั่งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการควบคุ

ม ภายในของ หน่วยงาน 

หน่วยงานในสงักดัองค์การบรหิาร 

สว่นตาํบลสระขวญั 

  

 

              

๕. ดาํเนินการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในตามแนว 

ทางการดาํเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ขององค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงานในสงักดัองค์การบรหิาร 

สว่นตาํบลสระขวญั 

  
 
              

          

๖. รายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทางการดําเนินการ 

บรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในขององค์การบรหิาร 

สว่นตาํบลสระขวญั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๖.๑ ไตรมาสที๑่ผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 

๒๕๖๓ - ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก

าร ควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักดัองค์การบรหิารสว่น 

ตาํบลสระขวญั 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและ 

การ ควบคุมภายในขององค์การบริหารสว่นตาํบลสระขวญั 

๖.๒ ไตรมาสที๒่ผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 

๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๔ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก

าร ควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักดัองค์การบรหิารสว่น 

ตาํบลสระขวญั 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก

าร ควบคุมภายในขององค์การบรหิารส่วนตาํบลสระขวญั 

๖.๓ ไตรมาสที๓่ผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 

๒๕๖๔ - มถิุนายน ๒๕๖๔ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก

าร ควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองสว่น 

ทอ้งถิน่) 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและก

าร ควบคุมภายในของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) 

หน่วยงานในสงักดั 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั

และหน่วยงานในสงักดั 

     

 
 

 

          

 

ภายใน ๕ วนัทาํการแรกของไตรมาสสดัไป 

(ภายในวนัที ่๘ มกราคม ๒๕๖๔) 

 

          

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ 

การควบคมุภายในของหน่วยงานใน 

สงักดัองค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

หน่วยงานในสงักดัองค์การบรหิาร 

สว่นตาํบลสระขวญั 

     

 

          

ภายใน ๑๐ วนัทําการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๑๕ มกราคม ๒๕๖๔) 

 

  
 
       

ภายใน ๕ วนัทาํการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๔) 

         

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ 

การควบคมุภายในของหน่วยงานใน 

สงักดัองค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

หน่วยงานในสงักดั 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

        

 

        

ภายใน ๑๐ วนัทําการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) * 

  

 

      
 

ภายใน ๕ วนัทาํการแรกของไตรมาส สดัไป 

(ภายในวนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

          

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ 

การควบคมุภายในของหน่วยงานใน 

สงักดัองค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

           
 

     

ภายใน ๑๐ วนัทําการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

         

* อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศวนัหยุดราชการประจําปี 

                  



 

 

กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

เดือน/ปี 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
๖.๔ ไตรมาสที ่๔ ผลการดาํเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม         

๒๕๖๔ - กนัยายน ๒๕๖๔ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการ 

ควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักดั(ชื่อองค์กรปกครองสว่น 

หอ้งถิน่) 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการ 

ควบคุมภายในขององค์การบริหารสว่นตําบลสระขวญั 

หน่วยงานในสงักดั 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั 

                 

ภายใน ๕ วนัทาํการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 L  J  เ    1   
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

และการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

สระขวญั 

       T       T       T       T    

• 

  
 

ภายใน ๑๐ วนัทําการแรกของไตรมาสลดัไป 

(ภายในวนัที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

           

๗. สรุปผลการดาํเนินการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม 

กายในของหน่วยงานในสงักดัองค์การบริหารสว่นตาํบลสระขวญั

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สง่ใหง้านตรวจสอบภายใน 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั               
• 
  

๘. ตรวจสอบและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานตามแนวทางการ 

ดาํเนินการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในขององค์การ 

บรหิารสว่นตําบลสระขวญั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งานตรวจสอบภายใน                
• 
 

๙. เสนอนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลสระขวญั พิจารณาลงนาม 

[นหนงัสือรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายในสง่นายอําเภอ 

สระแก้ว 

องค์การบรหิารสว่นตาํบลสระขวญั                 

• 



 

 

ภาคผนวก



 

 

แบบ ๑ 

หน่วยงาน ............................................................................................................. รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.................................  
รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม (อธิบาย  
  
  
  
๒. การประเมินความเลี่ยง (อธิบาย  
  
  
  
๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย  
  
  
  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย  
  
  
  
๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย  
  
  

  

  



 

 

แบบ ๒ 
หน่วยงาน ............................................................................................................. รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.................................  

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบป ระมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
 

ด. วัตถุประสงคของหนวยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเลี่ยง 
(ระบุ วัตถุประสงคของหนวยงาน) 

ขอมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) ขอมูลเชือ่มโยงไปยัง แบบ ๔ 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

ระดับตัวเลข 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

(โอกาสXผลกระทบ  0 F 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

๔.งวดเวลาท่ีพบความเสี่ยง 
(ระบุงวดเวลา  

๕.ความเลี่ยงท่ีมีอยู/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงท่ีมีอยู/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสีย่งท่ีมีอยู (ระบุ  ขอมูลเช่ือมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ 

 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู (ระบุ   
 

มาตรการจัดการความเสีย่ง (ระบุ  ขอมูลเช่ือมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔ 
 

ตัวข้ึวดความเสี่ยง (ระบุ   
 

  



 

 

แบบ ๓ 
หน่วยงาน ............................................................................................................. รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.................................  

แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑.กาํหนดแลว้เสรจ็ ๒. ผูร้บัผดิชอบ ความเสีย่งทีม่ีอยู ่........ เชือ่มโยงขอ้มลูจาก แบบ ๒........ 

(ระบ)ุ (ระบ)ุ มาตรการจดัการความเสีย่ง ....... เชือ่มโยงขอ้มลูจาก แบบ ๒ .......  

๓.กระบวนการควบคมุภายในตามมาตรการจดัการความเสีย่ง 
กระบวนการควบคุมภายทีม่ีอยู ่ (อธบิาย) 

การประเมนิการควบคุม (อธบิาย) 

O เาเพียงพอ 

กระบวนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (อธบิาย) 
(ขอ้มลูเชือ่มโยงไปยงั แบบ ๔) 

  

ไมเพียงพอ 



 

 

แบบ ๔ 
หน่วยงาน ............................................................................................................. รอบการรายงาน ไตรมาสที ่.................................  
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