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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
  



 

ค าน า 
 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
ถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอน และมีผลต่อความส าคัญขององค์กร ในการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น คือการที่คนใน
องค์กรของทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
องค์กรอยู่เสมอ ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เกิดความเหมาะสมเพ่ือลดปัญหาและ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) 
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ (Strategic Risk : S) 
3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในองค์กรทุกส านัก/กอง จะให้ความส าคัญ
และน าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ไปเป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานราชการภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ หมวด ๑๔  และ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๗ )พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
บัญญัติให้องค์หารปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   ลงวันที่  ๑ ตุลาคม 
๒๕๖2 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสากล มาปรับใช้ตามความ
เหมาะกับกับบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่  
 (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผน กลยุทธ์ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 
 (๒ ) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน  อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี  โดยครอบคลุมถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 
 (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) หมายถึง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน 
ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน และการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง 
 (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความ
เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก จึงได้แผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลกับทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๒. ข้อมูลพื้นฐำน 
วิสัยทัศน์  
 ๑. วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประสานภาคประชารัฐ ส่งเสริมการเกษตรให้มั่งคั่ง มุ่ งหวัง
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”  
  

๒. ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่   ๑    การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่   ๒    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่   ๓    การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่   ๔   การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่   ๕    การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 
    
 ๓.เป้ำประสงค์ 
  1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยภูมิ 

  3.ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
  4.ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  5.ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
     

 ๕. ค่ำเป้ำหมำย 
  1.ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 
  2.ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนที่ได้รับการศึกษาสูง 
  3.จ านวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ 
  5.มแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ย่างยั่งยืน 
   
 ๖. กลยุทธ์ 
    ๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ 
 1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 2.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 3.การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ 
 5.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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   2. ยุทธศำสตร์กำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
       กลยุทธ ์ 
 ๑.ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ท่อและร่องระบายน้ า     
 2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
 3.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
 4.ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า 

5.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปการ 
     

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
    กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

4. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
    กลยุทธ์  
 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนา    
 2.ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบริหารงานบุคคล 
 3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน 
 4.การพัฒนาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน 
       ร่วมอย่ำงยั่งยืน 
    กลยุทธ์  
 1.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในต าบล 
 3.การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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บทท่ี 2 
แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง Concept of Risk Management 

 
  การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นโดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของ
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ ยงและการควบคุม
ภายในจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน “ปัญหา”  จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม 
 
 ควำมเสี่ยง หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี  TARGETS 
ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น 
องค์กรจึงควรด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความ  PROBLEMS 
เสียหายแต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่ม คุณค่าให้กับองค์กร  
สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบ      RISK 
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคก์รให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงาน 
ขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
ให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 
ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน    
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มี
การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้    
  ๑. การบริหารความเสี่ยง   
  ๒. การควบคุมภายใน   
  ๓. การตรวจสอบภายใน 
 ๒.๑ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)หมายถึง  การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และ
กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และ
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และ
เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร 
กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ  ได้แก่     
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  1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร    
  ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ  
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเก่ียวกับ กลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและ หาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง    
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กร
ควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควร
ถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
  ๒. ๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคง
และยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง 
งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้
สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การ
รายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการ
ควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและ
ช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน 
หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  
  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ หน่วยงาน
ของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓   ซึ่ งได้มีการปรับให้
เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด  ประเมินและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของ
หน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 
 “กำรควบคุมภำยใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้     
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่ว ยงานของรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ     
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 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ    
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
 ๒. ๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรโดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับ
ดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจาก
กระบวนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานมักคิด
ว่ามกีารควบคุมที่มอียู่อาจท าให้เกิดการละเลยในบางส่วนที่ต้องควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการตรวจสอบว่า
การควบคุมที่ปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผลการตรวจสอบจะ
ออกมาในรูปแบบการจัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วย
สิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากที่ปฏิบัติอยู่ 
 ๒.๔ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสาน
เข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนิน
กิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อม การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กร และเป้าหมายการติดตามและ
ประเมินผลการระบุเหตุการณ์ สารสนเทศและการสื่อสาร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม การตอบสนอง
ความเสี่ยง 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร   นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พ้ืนฐานที่ส าคัญของกรอบ 
     การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง 
 ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและ 
     แผนยุทธศาสตร์  
๓. การระบุเหตุการณ ์   การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อ 
     วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้  
๔. การประเมินความเสี่ยง   พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง   ก าหนดการจัดการความเสี่ยง  
๖. กิจกรรมควบคุม    พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุน
     และ ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้น ผู้บริหารควรน าวิธีการจัดการความ
     เสี่ยงไป ปฏิบัติและติดตามเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการตาม
     วิธีการที่ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอน
     การปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง   
7. สารสนเทศและการสื่อสาร   เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและ 
     เข้าใจนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
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๘. การติดตามและประเมินผล   ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความ
     เสี่ยง 
(๑) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร  
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจนก าหนด
เป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้องค์กรมี
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับ ที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
 (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)   องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และ
ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 
 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร   องค์กรควรให้ความส าคัญ
กับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่ องจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มี
การก าหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ ยงนั้น ๆ 
นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร  
 (๒) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย (Objective Setting) 
 การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ  พันธกิจ/หน้าที่/
เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต การด าเนินงานในแต่
ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง  
“ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน    การก าหนดนโยบายในเชิง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายตามนโยบายนายก(ชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมี
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
 (3) กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification) 
 การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปจัจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการ
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แหล่งท่ีมำของปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ 

บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
       
กำรระบุปัจจัยเสี่ยง จ ำแนกเป็น  ๒  ส่วน ดังนี้ 
  (๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ความเสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและ
จัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการรายงานตาม
ระบบการควบคุมภายในต่อไป 
  (๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่
สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงานเดียว 
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่างๆ หรือต้องบูรณาการการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้การ
ระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานย่อยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความเสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น  การส ารวจในปัจจุบันหรือ
คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้ง
แบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กร
และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการ

ปัจจัยภำยในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 

กระบวนกำรท ำงำนกำรด ำเนินกำรนโยบำยและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภำพกำรเงินโครงสร้ำงองค์กรและ 

ระบบกำรบริหำรงำน ประสบกำรณ์ท ำงำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ 
 

ปัจจัยภำยนอกองค์กร เช่น นโยบำยรัฐบำล สภำวะ 
เศรษฐกิจหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสภำวะกำรแข่งขัน 

สภำพสังคมเหตุกำรณ์ธรรมชำติ กฎระเบียบ 
ภำยนอกองค์กรและกำรเมือง เป็นต้น 
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ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้ง
จากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร  (Risk 
register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไปการ 
 บ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับ
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๔) กำรประเมนิควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือจัดระดับโอกาสหรือ
ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน า เหตุการณ์
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือ
โอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง    การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับ
ของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & 
Likelihood) 
 
 
 
 
     ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5 
  

ผลกระทบความเสี่ย (lmpact) 

 น้อยมาก  สูงมาก 

                 1            2              3            4            5 

ผลกระทบความเสี่ย (lmpact) 

 น้อยมาก  สูงมาก 

                 1            2              3            4            5 

การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าว
ในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น 
ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความ
เสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยเสี่ยง   โอกาสหรือความ               ผลกระทบของ         ระดับความเสี่ยง           
            เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น            ความเสี่ยง (Impact)               (Level of Risk) 
                                 (Likelihood)  
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ปัจจัยเสี่ยง A    3    1   3 x 1 = 3  
ปัจจัยเสี่ยง B    3    3    3 x 3 = 9  
ปัจจัยเสี่ยง C    4   4    4 x 4 = 16  
ปัจจัยเสี่ยง D    4    5    4 x 5 = 20 
 

เมื่อได้ระดับควำมเสี่ยงครบทุกควำมเสี่ยงแล้วก็สำมำรถจัดท ำแผนผังควำมเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 

 โอกาสและความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น(Likelihood) 
1 (น้อยมาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

ผลกระทบของ
ความเสีย่ง 
(lmpact) 

5 (สูงมาก)    ความเสีย่ง D  
4    ความเสีย่ง C  
3   ความเสีย่ง B   
2      

1 (น้อยมาก)   ความเสีย่ง A   

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดง
ถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น  ๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับ   ระดับคะแนน      ความหมาย          
ความเสี่ยงสูงมาก  
                        17 -25     ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
                      ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)  
                        10 -16    ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่       
                                       ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)  
                         5 - 9       ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับ       
                                       ที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๙)  
                          3 -4      ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ก าหนด 
                     (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  
                1       1 - 2     ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการ      
                                      ปฏิบัติงาน 
 
  ทั้งนีแ้ผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่  โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความ
เสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละ
รอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการ
กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการ

สูงมาก 

สงู 

ปานกลาง 

   นอ้ย 

นอ้ยมาก                 
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ความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 ๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
  ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม 
กล่าวคือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้ องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
   (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)   เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือ
ควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประกอบด้วย  -กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น  -กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้น
ของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น   
    
  (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)   เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความ
รับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ ใน
เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 
  (๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก 
  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยง
สูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
  (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
   (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)  
   เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะ
น ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการ
ด าเนินการ(๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง   กรณี
ต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึง
ต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยง
หลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรควบคุมภำยใน 
  เพ่ือให้การบริหารความแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะ
เดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยงก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในขององค์กรให้บุคลากร
ทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการการ 
ก ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพจะต้องก ำหนดให้ครอบคลุมทุกสำเหตุของควำมเสี่ยง 
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ความเส่ียงทั้งหมดที่มีอยู่            
(inherent Risk)  

เป็นความเส่ียงที่กระทบต่อองค์กรที่
มีอยู่ก่อนทีจ่ะด าเนินการใดๆ 

ความเส่ียงที่เหลืออยู ่
(Residual Risk)                

หลังจากที่ได้ด าเนินการเพื่อ
เปลี่ยนแปลงโอกาสเกิดหรือ

ผลกระทบ 
 

ระบบควบคุมที่มีอยู ่

(Controls) 

 
แผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

(Risk Management ad internal Control) 

ความเส่ียงคงเหลือที่ยอมรับได้ 
(Acceptable Residual Risk) 

  องค์กรมีการด าเนินงานทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค์/
เป้าหมายร่วมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการและ
มาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลในด้านการด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถ
บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรเพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง
กระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงานปกติ
ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
ควำมเชื่อมโยงของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
 อดีต           ปัจจุบัน     อนำคต 
 

 

 

   

 

 

 

 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)กิจกรรมการควบคุมในที่นี้ หมายถึง 
หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้   การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย
เป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางก าหนด มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗  หลักการ ดังนี้ 
  
                   
 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้ง
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญของ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ     
  สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย  ๕  หลักการ ดังนี้     

ระบบควบคุมที่มีอยู ่

(Controls) 

5 องค์ประกอบ 17 หลักกำร 



 
13 

13 

 

 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม     
 (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน     
 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแล     
 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ    
 (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าเพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงประกอบด้วย  ๔  หลักกำร ดังนี้    
 (6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์     
 (7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น     
 (8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์     
 (9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน     
 ๓. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)   
 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
ควบคุมได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน    
 กิจกรรมกำรควบคุมประกอบด้วย ๓  หลักกำร ดังนี้    
  (10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้   
 (11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์     
 (12) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง    
  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)     
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่ก าหนดเพ่ือ
สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกและเป็น
ช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วย
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ให้บุคลกรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์    
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำรประกอบด้วย ๓ หลักกำร ดังนี้     
 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ ความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด    
 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด     
 ๕. กิจกรรมกำรติดตำมผล (Monitoring Activities)    
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นรายครั้ง
หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา     
  กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้    
  (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน     
  (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
(๗) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควร
ต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการ
บ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความ
เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ ไม่เพียงพอหรือขาด
ประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึง
ควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับ
กระบวนการและวิธีการการปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการ
สื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 
  2. วัตถุประสงค์ขององค์กร 
  3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
  4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
  5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 
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(๘) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 
  เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดท่ีมี
ประสิทธิภาพควรด าเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน และ
น า ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ดั ง ก ล่ า ว ร า ย ง า น ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ รั บ ท ร า บ                        
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ระดับควำมเสี่ยง 

 

โอกำส
(likelihood) 

 1 2 3 4 5 
     
ผลกระทบ 
     
(lmpact) 

5      
4      
3      
2      
1      

 ระดับควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์กำรลดควำมเสี่ยง 4 ด้ำน 

  ภำพรวมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก 
 
 

                               1                          2                          3 
  
                                                                                           กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ย                                                           โอกำส 

       4                                
                                                                                                                              5                            6 

  

                                                                                           
 
 
 
 
 5 

 

   
 
 
 
*หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐและมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

โอกำส(likelihood) 
 1 2 3 4 5 
     ผลกระทบ 
     (lmpact) 

5      
4      
3      
2      
1      

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 

สภำพแวดล้อมภำยใน
องค์กร 

กำรก ำหนดนโยบำย
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

หน่วยงำนในสังกัด 
ผลกระทบ 

ด้ำนกลยุทธ์ 

 

ด้ำนกลยุทธ์ 

ประเมินควำมเสี่ยง 

ตอบสนองควำมเสี่ยง 

 

ตอบสนองควำมเสี่ยง 

กำรควบคุมภำยใน 

แบบ ปค.5 

(งำนตรวจสองภำยใน) 
 

แบบ ปค.5 

(งำนตรวจสองภำยใน) 

หนังสือรับรองผลกำรประเมิน
ควบคุมภำยใน 

รำยงำยต่อนำยอ ำเภอ 

เกษตรสมบูรณ์ 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กำรติดตำมและประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผล 
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บทที่ 3 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนในสังกัด 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 
  ตามที่กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางก าหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค
ราชการ ได้ก าหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ    The Committee of Sponsoring 
Organization  of  the Treadway Commission  (  COSO  )  ซึ่งเป็นระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ  ในการบริหารงานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป   รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ
และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน    อย่างไรก็ตาม  ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมใน
แนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมหลัก ๆ ซึ่งไม่ใช่กิจ กรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู่   ดังนั้น  
แต่ ละส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานหลากหลายแตกต่างกัน  สามารถน าไปประยุกต์และก าหนด
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ด าเนินการ
ควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ  5 ส่วน ดังนี้ 
  1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  ( Control Environment ) 
  2.  การประเมินความเสี่ยง  ( Risk Assessment ) 
  3.  กิจกรรมการควบคุม  ( Control Activities ) 
  4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information and Communication ) 
  5.  การติดตามและประเมินผล  ( Monitoring and Evaluation ) 
 1.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม( Control Environment ) 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมใน
หน่วยงานในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน             
ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน  เช่น 
จริยธรรมของการท างาน  ความซื่อสัตย์  ความไว้ใจได้ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดี   ซึ่งรวมทั้งการ   
ก าหนดนโยบาย  โครงสร้าง  และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม  ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมใน
หน่วยงาน เช่น 
  1.1 ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้ บริหาร
แต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่ถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  เพราะ
ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย    มาตรการ  และระบบการควบคุมภายในแต่อย่างไรก็ตาม   ผู้บริหาร
ต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการท างานที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ รวม ทั้งรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดข้ึน   ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน  มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 
  (2) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสมมีสายการ  บังคับบัญชา และความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนรวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างเหมาะสม 
  (3)  ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง  (Job Description )  ของบุคลากรทุกต าแหน่ง
หน้าที่ และระดับของความรู้ความสามารถ  และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 
  (4)  ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร  ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน
  (5)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  ( Audit   Committee  ) 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 
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  1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรมในกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรและกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งสองประการนี้  เป็นสิ่งที่ต้อง
สนับสนุนส่งเสริมให้ เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม  หรือก าหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็น
ตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ทั้งนี้  ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ  
และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม   จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลง
ร่วมกันที่ ให้ หน่วยงานถือปฏิบัติ  เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของสภาพแวดล้อม
การควบคมุ  โดยผู้บริหารควรด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดนโยบาย    มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ ท าตัวให้เป็นตัวอย่างอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 
  (2)   สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม
ดังกล่าว 
  (3)  จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน  โดยรวมถึง
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
  (4)  ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระท าผิดความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัย
เบื้องต้นที่ส าคัญซึ่งจะส่งผลถึงการ จัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืน ๆ ด้วย 
  1.3 โครงสร้ำงของหน่วยงำน 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี  จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน   สั่งการ  และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
 (1)  การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้ การ
รวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ  คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ ได้รับอ านาจย่อมมีความส าคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์
อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมีความส าคัญ
มากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 
 (2)  การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบคุมที่เป็น
ระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานที่
เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ  เป็นต้น 
 (3)  การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน 
  1.4 นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
 ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่เป็น
ตัวการส าคัญ  ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสมจะช่วยให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
 (1) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน
ขั้น เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
 (2) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job Description )  ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 
 (3) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
 (4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 
 (5) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict of Interest )  ต่อหน่วยงาน 
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  1.5 กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้
ชัดเจน  ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน  โดยค านึงถึงการกระจาย
อ านาจและระบบการสอบยืนยันความถูกต้องระหว่างกัน 
  (2)  ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (3)  ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน และระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
  1.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย
ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้   คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน  จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม  เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน   เพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์   ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ๆ ต่อไป 

 2. กำรประเมินควำมเสี่ยง ( Risk Assessment ) 
 ควำมเสี่ยง หมายถึง   เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบ
หรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ   ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  ความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  การควบคุมภายใน  การทีห่น่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ฯลฯ 
 (1)  ควำมเสี่ยงจำกลักษณะงำนหรือกิจกรรมของหน่วยงำน 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้  เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่
จะท างานหรือกิจกรรมก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น  เช่น การท าธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือการสั่งซื้อ
ของจากต่างประเทศของทางราชการ  ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  ฯลฯ 
 (2) ควำมเสี่ยงจำกกำรควบคุมภำยใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่
ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้  อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่
มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน  หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้   เป็นต้น 
 (3)  ควำมเสี่ยงจำกกำรตรวจไม่พบข้อผิดพลำด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้  เป็นความเสี่ยงที่ การตรวจสอบไม่ สามารถค้นพบความผิดพลาดของ
รายการที่มีอยู่  เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้  และจ าเป็นต้องใช้ระบบ
การตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ ในวิสัยที่จะ
เข้าไปตรวจสอบได ้

สำเหตุของควำมเสี่ยงอำจเกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกหน่วยงำน 
 -ปัจจัยภายใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์   จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน  ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
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 -ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
หรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  เป็นต้นการประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  
กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  และการก าหนดแนวทางการควบคุม  เพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ทราบสาเหตุของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความ
เสียหายน้อยที่สุด  

กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้  สามารถ
ด าเนินการเป็น  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  ศึกษำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ ( Mission ) ของหน่วยงานนั้น ๆ  
ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  คือ 
 1.1  วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  ( Entity  –Level objectives ) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์  และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงาน  เช่นเดียวกับภารกิจ (  Mission )  และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน  เช่น  ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน  โครงสร้างของหน่วยงาน  แนวโน้มการด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต  นโยบายการบริหารงาน
หรือนโยบายการเงินการคลัง   เป็นต้น 
 1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม   ( Activity –Level objectives ) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนด  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น   
ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี  เป็นต้น 
 2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เป็นต้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการ
บรรลุวัตถุ ประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที  บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว  ดังนั้น  
ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา  และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิด   
ซึ่งควรครอบคลุมถึง 
 (1)  ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อุตสาหกรรม   และสิ่งแวดล้อมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 (2)  ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน  และการประมาณการของหน่วยงาน 
 (3)  ข้อตรวจพบทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 
 (4)  ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน   เช่น ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์   คุณภาพของบุคลากร  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงานการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ    และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  ฯลฯ 
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 3.  กำรวิเครำะห์และจัดระดับควำมเสี่ยง 
  การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงานซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ ละปัจจัยมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน  ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ   และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่
ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด  ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินระดับความส าคัญของความ
เสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้นโดยทั่วไปขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 
  3.1 ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมาพิจารณา
ถึงความส าคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหนโดยอาจวัดเป็นระดับน้อย  ปานกลาง
สูง 
  3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น  คือ  การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงล าดับ
ความส าคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง  การวิเคราะห์โดยการ
ประเมินความส าคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยง จะเกิดขึ้น อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยง
บางอย่างมีอัตราความถี่สูง  เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อยแต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า  โดยรวมอาจมีจ านวนเงิน
สูงก็จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 
  3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เหมาะสมโดยบางครั้งอาจไม่  จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น ส าคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 
 4.  ก ำหนดวิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธีเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ซึ่งในการก าหนดแนวทาง
ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใดเช่น 
  4.1 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกท่ีมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร   การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง  ก าหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความเสี่ยง   
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์  ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงที่ มีนัยส าคัญ  เราจะประเมินความสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น   การจัดล าดับ
ความส าคัญ  และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดข้ึนต่อหน่วยงาน 
  (2)  ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่
เป็นไปได้   เพ่ือใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง  มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความส าคัญที่สุดก่อน 
และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
  (3)  พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง   กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่  จะประสบ
ความส าเร็จ  ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง   กลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยง  ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ ละประเภท เช่น  กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การ
ลดความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 
  (4)  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน  โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 
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  (5)  การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของหน่วยงาน ต้อง
อาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน  โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ อ่ืน ๆ เช่น  การ
ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ   และการให้ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย  อย่างไรก็ตาม    การ
บริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลตอบแทนที่เพ่ิมค่าให้ แก่ผู้ถือหุ้น ( ส าหรับธุรกิจ )  และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานใน  ข้อ (2) ดังกล่าว 
  (6)  การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง   และพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง   มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความส าเร็จของหน่วยงานในที่ สุด  
แหล่งข้อมูลที่ สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น  รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเชื่อถือ
ได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน  การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจ านวน
หน่วยที่ ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จ านวน และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  
ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่ เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  และจะท าให้
หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีที่ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับ
หน่วยงานนั้น  จะมีลักษณะการจัดการได้  5  ลักษณะ คือ 
  (1)  การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
  (2)  การจัดการในลักษณะที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความเสี่ยงต่ า
  (3)  การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
  (4)  การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
  (5)  การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการจะใช้วิธีการใดในการจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวข้างต้น  ขึ้นอยู่ กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการด าเนินงานในหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย  
ทัง้นี้การจัดการความเสี่ยงจะต้องค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1)  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะท าอะไร  ณ จุดใด 
  (2)  ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จดุใด 
  (3)  กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องด าเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้อง
สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
  (4)  ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือก าหนด
มาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
 3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities ) 
 กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือ
ลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการ
ควบคุม  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ  เช่น 
 (1)  การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control)  
เป็นวิธีการควบคุมก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี การก าหนดวงเงิน      
ส าหรับผู้มีอ านาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น  เป็นต้น 
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 (2)  การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective  Control ) เป็นการควบคุมที ่
ก าหนดขึ้น เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น   การท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   
การตรวจนับพัสดุประจ าปี   การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
 (3)  การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control  )  เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
เสนอแนะ  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 (4)  อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information and Communication ) 
 สำรสนเทศ  หมายถึง  ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหารซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
 กำรสื่อสำร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลที่       
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน  การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ระบบการ
สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง  และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ สามารถสนองความต้องการของ ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ   และ
เหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  ทัน
เหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย  รวมทั้งมีการจัดล าดับความส าคัญ  และมีระบบการสื่อสารที่
ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล  และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานการสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ผู้บริหาร ต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทางการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ ชัดเจน  ไม่ว่าจะ
เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้
การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
 (1)  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและทัน
กาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงานรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน    
เช่น  นโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 
 (2)  การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน  เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง
เข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อ่ืน   รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้ 
 (3)  การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน   ท าให้สามารถท าความ
เข้าใจ  และประสานงานกันได้เป็นอย่างดีในท านองเดียวกัน ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน  
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น  ประเด็นส าคัญท่ีควร  ด าเนินการ คือ 
  (1)  ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
  (2)  เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก  ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย 
  (3)  ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
  (4)  การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอัน
ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส าหรับการควบคุมภายในของ
ระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบการแบ่งแยกงานการสอบทาน
ความถูกต้องใน การประมวลผล   การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน   และการควบคุมทางด้าน
ผลผลิต เป็นต้น 
 5.  กำรติดตำมและประเมินผล( Monitoring and Evaluation ) 
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 กำรติดตำมผล หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดการ 
 ประเมินผล หมายถึง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใดและประเมินระบบการควบคุมภายในที่ มีอยู่  ว่ายังมี ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับ ผล
การด าเนินงาน  สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน าเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพการติดตาม
และประเมินผลเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน  ทั้งนี้   เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบการควบคุม
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา   ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใดส าหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด    ขึ้นกับผลการ
ประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเองการ
ติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ในทุกๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ ตรวจสอบผู้ตรวจ
ราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง  
 5.2 จ าแนกเรื่องที่ จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  การประเมิน
บุคคล  เป็นต้น  ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย   เพ่ือให้มั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ  ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้   โดย 
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากนี้  
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอื่น  หรือมาตรฐานที่ ยอมรับกันโดยทั่วไป   ก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 
 5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
 5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล  
ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควรท าอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ       
ก าหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากที่ ได้การติดตามประเมินผลโครงการที่ เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง 
การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได ้
 ส าหรับการก าหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควร
ท าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่ปรึกษา
ต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ ส าหรับบาง
โครงการอาจก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากที่ ได้การติดตามประเมินผล
โครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการได้ การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมี
การสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิด ชอบงานนั้น ๆ ในหน่วยงาน  และกรณีมี เรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการ
ประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่า 
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 (1)  ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้องและเป็นผลดีต่อการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
 (2)  ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน  และตั้ง
ข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 (3)  การด าเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
 (4)  การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว         
ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบ โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อน
ของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดท าค าชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการด
ด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดหรื อชอบกับการที่เกิดผล
ต่างนั้น  และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไปการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าและมีการ
สั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอเป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหารการติดตามและประเมินผล  
ไม่ควรจัดท าเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ  ควบคุม ภายในเท่านั้น  แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับ
การปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ  เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการ
หรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น   จากการ
ตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
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การด าเนินการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

ส ำนักปลัด 
๑.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความส าคัญกับ
ความซื่อสัตย์  จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลัก  
ธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อ านาจหน้าที่ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ทั้งนี้ พบว่ายังมีกิจกรรมที่ยังต้องมีการ
ควบคุมติดตามอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงใหม่ที่
เกิดข้ึนเพื่อก าหนดวิธีบริหารความเสี่ยงต่อไป  
 
 
 
 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุความ
เสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 

 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่า เมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น ท าให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

      
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของส าปลัดใน
ภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติหน้าที่ในส านักปลัด
ยังมีกิจกรรมที่ยังเป็นความเสี่ยงเดิมที่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงการควบคุมอย่างต่อเนื่อง คือ 
๑.  กิจกรรมด้านการบริหารงบประมาณรายจ่าย พบว่ายังมี
การโอนงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่
เพียงพอ และบางกิจกรรม/โครงการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
๒.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่ายังมี
ความเสี่ยงในด้านการเตรียมความพร้อมของก าลังเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อย ขาดก าลังพลประจ า
รถบรรทุกน้ าดับเพลิงที่มีทักษะ เมื่อมีเหตุสาธารณภัย 
หลายๆแห่งในเวลาใกล้เคียงกันระบบการบริหารจัดการใน
การเฝ้าระวังและระงับเหตุ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในด้านการบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง      
  
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน ากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่มี
ความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้า
งานก ากับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

 
ส านักปลัดด้านการควบคุมงบประมาณ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และด้านการพัฒนาบุคลากร ยัง
ต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม ซึ่งได้รายงานไว้
แล้ว 
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๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     มี ระบบข้อมู ลสารสน เทศที่ เชื่ อม โยงกับ การ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมี
การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้
ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้ าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน 

๕. กำรติดตำมประเมินผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่ องและให้ เป็น ส่วนหนึ่ งของการ
ด าเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มี การ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันท ี

กองคลัง 
๑.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
     ๑.๑  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับ
และเบิกจ่ายเงินขาดบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากการตรวจสอบความ
ถูกต้องเรียบร้อยของฎีกาเบิกจ่ายเงินจึงอาจไม่สมบูรณ์
เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้      
๑.๒  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ในระหว่างปี มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบพัสดุ ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ที่
เพียงพอ 
     ๑ .๓   กิจกรรมด้านงานจัด เก็บรายได้  ยั งขาด
บุคลากรผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบ
ต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจาก
การถือเงินสดไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 
 

 

      ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง ส านัก/กอง 
ที่อยู่ในสังกัด อบต.โนนกอก. รวมทั้งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบ
เครือข่าย รวมทั้งได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
 

    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไข
และก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

    กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มีความเสี่ยง
เดิมที่ยังต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการ
ควบคุมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
     ๑.  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและไม่ได้
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
     ๒.  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
     ๓.  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  
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๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     ๒.๑  กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
     การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
     -  สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ 
หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     -  ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
     -  มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
     ๒.๒  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการ
ประเมินพบว่า  เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ร ะ เบี ย บ พั ส ดุ  ใ ห้ ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ เพียงพอ  อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด  
   ๒.๓  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้                                 
     การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า
มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญ
หายหรืออ่ืนๆ อาจเกิดขึ้นก่อนน าส่งเจ้าหน้าที่การเงินน า
ฝากเงินได้  
 
๓.  กิจกรรมกำรควบคุม 
     กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน กิจกรรมด้าน
งานทะเบียนและพัสดุ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
     ๑.  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

  มี การประเมินความเสี่ยงโดยน ากระบวนการบริหารกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆไปจากเครื่องมือ
ที่น ามาใช้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมมีกิจกรรมที่ควบคุมมีความเหมาะสมโดย

ผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด  
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ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
     ๒.  มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร      
     ๓.  มีผู้อ านวยการกองคลังติดตามการปฏิบัติงาน  

๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี  แนวทางการปฏิบัติต่ าง ๆ แจ้ งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔ .๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
     ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา                                        
     ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์
งาน เช่น การจัดเก็บภาษีให้กับประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ                                 
     ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค
ส่วนเพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๕  วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
     ใช้วิธีสังเกต การสอบทานความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการ
รายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย รายงาน
ผลด าเนินการต่อผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือรายงานในที่
ประชุมตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  
แต่ละกิจกรรม เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมควบคุมต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม มีระบบสนเทศที่
สามารถควบคุมได้ทั้งสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กอก รวมทั้งจัดหารูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้งภายนอกภายใน
องค์กร 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

       ระบบติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วม
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง ต่อไป 
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กองช่ำง 
๑.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
     ด้านการออกแบบก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขาดวิศวกรโครงสร้างที่ออกแบบและรับรองแบบงาน
ก่อสร้างก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบมีขอบเขตใน
ภารกิจเมื่อ ส ารวจ วิเคราะห์ และประเมินจากระบบ
การควบคุมที่มีอยู่แล้ว มีระบบควบคุมภายในที่มีความ
เพียงพอแต่ยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการออกแบบงาน
ก่อสร้างที่มีโครงการจ านวนมากแต่เจ้าหน้าที่ในส่วนของ
กองช่างที่จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับงานโครงการต่างๆท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก  

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน
กองช่างมีเพียง ๒ คน ท าให้การควบคุมงานก่อสร้าง
เป็นไปได้อย่างไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะเปิดโอกาสให้
ผู้รับเหมามีการสับเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
ด าเนินการก่อสร้างโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่ตรงตามแบบแปลนที่ก าหนด ท าให้งานที่ออกมาไม่ได้
ม าต รฐ าน  ข าด ความ ค งท น ถาว ร  ไม่ คุ้ ม ค่ ากั บ
งบประมาณท่ีต้องสูญเสียไป 

๓.  กิจกรรมกำรควบคุม  
     มีการแบ่งหน้าที่และขออัตราก าลังเพ่ิม 

๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     มีการน าระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 
 

๕.  วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
     มีการใช้แบบสอบทานเป็นเอกสารในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
      

 กองช่างได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจที่
ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ในภารกิจ ๕ งาน คือ  
๑.  ด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
๒.  ด้านการวางผังเมือง ควบคุมผังเมือง จัดรูปแบบที่ดิน 
๓.  ด้านการประมาณการ การควบคุมงาน 
๔.  ด้านสาธารณูปโภค 
๕.  ด้านงานธุรการ 
     
 
 
 

 โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ผลการประเมินพบว่า 
  งานด้านการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ /การวางผังเมือง 
ควบคุมผังเมือง /การประมาณการ /การสาธารณูปโภค 
และด้านงานธุรการ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
เพียงพอแล้ว คงมีเฉพาะกิจกรรมด้านการออกแบบของ
วิศวกรโครงสร้างเท่านั้นที่จะต้องด าเนินการเปิดกรอบ
รองรับ 

 ในภาพรวมมีกิจกรรมที่ควบคุมมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 

ข้อมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม มีระบบสนเทศท่ีสามารถ
ควบคุมได้ทั้ งสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
รวมทั้งจัดหารูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ งภายนอกภายใน
องค์กร 

 

ระบบติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร
มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้
ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง ต่อไป 
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กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    สภาพแวดล้อมในห้องกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรหลายท่านที่ต้อง
ปฏิบัติงานอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งเป็นห้องค่อนข้างเล็ก
และคับแคบ ไม่มีพ้ืนที่รองรับในการตั้งตั้งเก็บเอกสาร 
วัสดุส านักงาน แฟ้มเอกสารต่างๆ ต้องฝากไว้ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กซ่ึงอยู่ห่างไกลกัน อีกท้ังภายในห้องก็มี
รอยรั่วของหลังคาและฝ้าเพดาน 
กิจกรรม “ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” 
ได้มีการแบ่งการบริหารงานไว้หลายด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การบริหารจัดการในทุกด้านก็จะต้องให้ได้ตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด รวมการจัดการเรียนการ
สอนและการดูแลส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต้องให้ครบ
ทั้ง ๔ ด้าน 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     ๒.๑  สภาพแวดล้อมบริเวณห้องท างานมีขนาดเล็ก 
คับแคบและแออัดไม่สะดวกต่อผู้มาติดต่อประสานงาน 
หลังคามีรอยรั่ว เวลาฝนตกจะเกิดการรั่วหยดของน้ าฝน
ทะลุเพดานลงมาที่พ้ืนห้องท าให้เกิดพ้ืนเปียก กระเด็นใส่
โต๊ะท างานเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ และเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในห้อง 
     ๒.๒  กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บริเวณโดยรอบอาคาร มีรั้วกั้นอาณาบริเวณของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ครบทั้ง 4 ด้าน 

๓.  กิจกรรมกำรควบคุม 
     ๓.๑  น าเรื่องเสนอต่อผู้บริหาร ในการปรับปรุง
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     ๓.๒  เสนอผู้บริหารให้มีการปรับปรุงพัฒนาดูแล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรั้วโดยรอบที่มั่นคง แข็งแรง 
ถูกต้องตามแบบมาตรฐานก าหนด 

 

 
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิ เคราะห์
ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏ ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิเคราะห์ ประเมินผล
ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ผลการประเมินพอสรุปได้ ดังนี้ 
     จากการวิเคราะห์พบว่า มี ๒ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับหนึ่ง และบางอย่างก็ยังมีความ
เสี่ยงที่ค่อนข้างสูงอยู่ ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง คือ บริเวณโดยรอบของพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
รั้ ว กั้ น ที่ เป็ น ล ว ด ห น าม อ ยู่ อี ก ส อ งด้ า น  เด็ ก ห รื อ
บุคคลภายนอกสามารถลอดผ่านไปมาได้ 
     
 

 

 

จากการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีกิจกรรมการบริหารงาน
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ด้าน มีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความ
เสี่ยง คือ 

    1.  ควรขยายหรือจัดหาห้องท างานให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    2. ควรจัดท ารั้วปูนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้รอบ
บริเวณบริเวณที่ เป็นรั้วลวดหนามทั้งหมด เพ่ือป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก หรือป้องกันทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
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๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๔.๑  น าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารการบริหารหรือการปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔.๒  การใช้โทรศัพท์/โทรสาร และ e – mail เป็น
อีกวิธีหนึ่ งที่จะใช้ส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ สอบถามข้อมูลหรือตอบข้อมูลต่างๆ ของส่วน
งานการศึกษาฯ ให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 

๕.  กำรติดตำมและประเมินผล 
     ควบคุมติดตามเป็นระยะ ติดตามผลการบริหาร
จัดการและผลการปฏิบัติงานของการบริหารงาน โดย
นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า  ผู้ อ า น ว ย ก า รส ถ า น ศึ ก ษ า 
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารตามล าดับชั้น 
 
กองสวัสดิกำรสังคม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
   -  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมก าหนดนโยบายให้
พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับและข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้
งานนั้นบรรลุเป้าหมาย 
   -  ก าหนดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว แนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๒ ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร 
     - กองสวัสดิการสังคม ได้มีการจัดท าค าสั่ งการ
ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละ
ต าแหน่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๑.๓ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
     - ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจตาม
ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิด
ความคล่องตัวและไม่ล่าช้า  
     - ผู้บริหารมีความรู้เพียงพอ และมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บริหารแบบมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน  

- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมดีแล้วสามารถ
ใช้งานได้คลอบคลุมทั้งยังสื่อสารได้หลายทางผ่านระบบ
เครือข่าย internet หอกระจายข่าว เสียงตามสาย โดยได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 

 
 
 

   ระบบติดตามและประเมินผลควบคุมภายในกอง
การศึกษา ฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน 
นั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงยังเป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องจาก
องค์กรมีภารกิจที่ต้องงบประมาณพัฒนาในส่วนอ่ืนอีกเป็น
จ านวนมาก จึงมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาพัฒนา
ด้านการศึกษาได้เป็นบางส่วน ทั้งนี้จะได้ติดตามประเมินผล
และจัดท าแผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ต่อไป 
 
   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
มีนโยบายก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงานโดย
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่อ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมและ
เท่าเทียม  
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๑.๔ โครงสร้างขององค์กร 
     - ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานและสายการ
บังคับบัญชามีความชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและ
ปริมาณของหน่วยงาน 
๑.๕ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ 
     - ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้มอบอ านาจหน้าที่ตาม
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เหมาะสม 
เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ    
 
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     -  การเลื่อนต าแหนง่ อัตราเงินเดือน การโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
     - ผู้บริหารมีบทบาทในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
     -  มีเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศ
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
     -  วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เผยแพร่และชี้แจงให้
บุคลากรของหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     - ข้อความวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระบบ
กิจกรรมสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ 
     - วัตถุประสงค์ของระดับกิจกรรมชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได้ วัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับ 
     - บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
     - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 
     - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - มีการจ้างพนักงานตามระเบียบพัสดุและมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ 
 
 
 
 

 

 
 
 - กองสวัสดิการสังคมมีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลและตามเอกสารค าน า 
การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติงาน
คุณภาพและการใช้แบบประเมินองค์กรประของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรกมารตรวจเงินแผ่นดิน 
พบว่า มีการควบคุมเพียงพอแล้ว กล่าวคือ ได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องพบว่า ในภาพรวมของกอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก มี
กิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ และมีการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็น
ระบ บ  โดยอาศั ยความ ร่ วมมื อของภ าคประชาชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ  
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๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
     - ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ  
ความส าคัญและความถ่ี หรือโอกาสที่เกิดความเสี่ยง 
     - บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง  
๒.๕. การก าหนดวิธีควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
     - ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง 
     - ผู้บริหารจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวินัย
การควบคุมท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     - เผยแพร่ให้บุ คลากรของหน่ วยงานรับทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ เรื่องท่ัวไป 
     - กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง 
     - มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด 
๓.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร 
     - มีการสอบทานงานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     - มีการสอบทาน การติดตามผลส าเร็จที่บรรลุตาม
แผนของหน่วยงานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
 
 
๓.๓ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญให้แต่
ละบุคคล เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดเสียหายหรือความไม่ถูกต้อง 
     - มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
โดยผ่านปลัด อบต. 
     - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่ และ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอตลอดจนส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
๓.๔  การมอบหมายงาน 
  - มีการมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ที่เหมาะสม
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก- 
มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับการ
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับดูแล
ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ที่ค้นพบใหม่ ที่ต้องน ามา
บริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมด้านการพัสดุและการจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งจากการติดตามพบว่า มีการควบคุมกิจกรรม
ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่
เพียงพอ ซึ่ งต้องน าไปจัดท าแผนเพ่ือแก้ ไข ปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ  ในปีถัดไป 
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๓.๕ ข้อก าหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  - มีข้อก าหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น
ลายลักษณ์อักษร และด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
๓.๖ มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
     - มี ม าต รการติ ด ต าม และตรวจสอ บ ให้ ก าร
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ สารสนเทศ 
  - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
   - จัดท าหนั งสือ คู่มือ เอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
๔.๒ การสื่อสาร 
   - มีการน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
   - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ใน
ภารกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม กับหน่วยงานอ่ืน
และประชาชนผู้มาติดต่อ 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕.๑ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
     - มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     - มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็น   ลายลักษณ์อักษร 
๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
     - มีการติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่องที่
พบจากการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๕.๓ การรายงานต่อหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชากรณีที่
เกิดปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
     - ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานต่อหัวหน้างาน/
ผู้บังคับบัญชาทันที 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเหมาะสมดีแล้วสามารถ
ใช้งานได้คลอบคลุมทั้งยังสื่อสารได้หลายทางผ่านระบบ
เครือข่าย internet หอกระจายข่าว เสียงตามสาย โดยได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

 
- มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บริหาร และมีการจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 และก ากับให้
เจ้าหน้าที่จัดท าแผนบันทึกผลการปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร ในส่วนข้อบกพร่องซึ่ง
จะด าเนินการรายงานติดตามผลต่อไป 
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กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑.  สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
๑.๑  ควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
     -  ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ก าหนดนโยบายให้พนักงาน
และลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ
งานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้งานนั้น
บรรลุเป้าหมาย 
     -  ก าหนดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว แนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส่ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๑.๒  ควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถของบุคลำกร 
     - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดท า
ค าสั่งการก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละต าแหน่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๑.๓  ปรัชญำและรูปแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
     -  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจ
ตามลักษณะการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกิดความคล่องตัว และไม่ล่าช้า 
     -  ผู้บริหารมีความรู้เพียงพอ และมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บริหารแบบมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๑.๔  โครงสร้ำงขององค์กร 
      - ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานและสายการ
บังคับบัญชามีความชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและ
ปริมาณของหน่วยงาน 
๑.๕  กำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
     - ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้มอบอ านาจหน้าที่ตาม
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่เหมาะสม 
เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ 
๑.๖  นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร 
     -  การเลื่อนต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลงาน 
     -  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- มีนโยบายก าหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงานโดย
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งต่อ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรมและ
เท่าเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการจ้างเหมาพนักงานตามระเบียบพัสดุและมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ 
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๑.๗  กำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
     - ผู้บริหารมีบทบาทในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๒.๑  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงำน 
     -  มีเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศ
ทางการด าเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 
     -  วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เผยแพร่และชี้แจงให้
บุคลากรของหน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๒  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     -  ข้อความวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระบบ
กิจกรรมสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ 
     -  วัตถุประสงค์ของระดับกิจกรรมชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได้ วัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับ 
     -  บุคลากรในหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่วม
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
๒.๓  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
     -  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 
     -  มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก 
๒.๔  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
     -  ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญและความถ่ี หรือโอกาสที่เกิดความเสี่ยง 
     -  บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง 
๒.๕  กำรก ำหนดวิธีควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 
     -  ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น และก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  ผู้บริหารจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวินัย
การควบคุมท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ
เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง 
 

 
     
 
 
 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประเมินความเสี่ยง
โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และมีการควบคุมความเสี่ยง
ต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือของภาค
ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ 
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๓.  กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.๑  เรื่องท่ัวไป 
     -  กิจกรรมการควบคุม ได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการการประเมินความเสี่ยง 
     -  มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมท่ีก าหนด 
๓.๒  กำรสอบทำนโดยผู้บริหำร 
     -  มีการสอบทานงานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     -  มีการสอบทานการติดตามผลส าเร็จที่บรรลุตาม
แผนของหน่วยงานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
๓.๓  กำรแย่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญให้
แต่ละบุคคล เพื่อป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกควำม
ผิดพลำดเสียหำยหรือควำมไม่ถูกต้อง 
     -  มีมาตรการป้องกันตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
โดยผ่านปลัด อบต.  
     -  มีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละบุคคลปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและถูกต้อง 
๓.๔  กำรมอบหมำยงำน 
    - มีการมอบหมายงานและก าหนดหน้าที่ที่เหมาะสม
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ 
๓ .๕   ข้ อ ก ำ ห น ด เกี่ ย ว กั บ ค ว ำม ขั ด แ ย้ งท ำ ง
ผลประโยชน์ 
     - มีข้อก าหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นลายลักษณ์อักษร และด าเนินการตามสมควรแก่
กรณ ี
๓.๖  มำตรกำรติดตำมและตรวจสอบ 
     - มี ม าต รการติ ด ต าม และตรวจสอบ ให้ ก าร
ด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 
๔.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๔.๑  สำรสนเทศ 
     -  มีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
     -  จัดท าหนังสือคู่มือ เอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้า 
๔.๒  กำรสื่อสำร 

  -  มีมีกิจกรรมการควบคุมที่ เหมาะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหาร
และหัวหน้างานก ากับดูแล ให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ที่ต้องน ามาบริหาร
ความเสี่ยง คือการจ้างเหมาบริการยังไม่มีการค้ าประกันโดย
บุคคล หากพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานผิดพลาดก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ยังไม่มีบุคลค้ าประกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมดีแล้ว
สามารถใช้งานได้คลอบคลุม ทั้งยังสื่อสารได้หลายทางผ่าน
ระบบเครือข่าย internet หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
โดยได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร 
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     -  มีการน าระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
ในภารกิจหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับ
หน่วยงานอื่นและประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

๕.  กิจกรรมกำรติดตำมผล 
๕.๑  กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
     -  มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     -  มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
๕.๒  มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
     มีการติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการประเมินผลการควบคุมภายใน 
๕.๓  กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำงำน/ผู้บังคับบัญชำ กรณี
ที่มีกำรได้รับอุบัติเหตุ/ติดเชื้อขณะปฏิบัติงำน 
     -  ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานต่อหัวหน้า
งาน/ผู้บังคับบัญชาทันที  

 
 

 

 

 

- มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรทุกวัน และรายงานผลทุกวันศุกร์เพ่ือหาข้อบกพร่อง 
และเตรียมความพร้อมส าหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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บทที่  4 
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกอก 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะน ามาก าหนดเป็นมาตรการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะน ามาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควรอยู่ในระดับ 
“H”  และ “E”  ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานได้จึงมีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามเป้าหมายของการ
บริหารความเสี่ยงที่ เมื่อด าเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 

ตำรำง Risk Matrix ตำมแนวคิดของ COSO 
 ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น 
          5 
 
          4 
 
          3 
          
 
          2 
  
          1   
                          1                      2                   3 4 5 

 

ระดับผลกระทบ 
“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดข้ึน X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ น ามาเทียบกับ
ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
“L” (Low)   ในช่องแถบ “สีเขียว”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “น้อยถึงน้อยที่สุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ “สีเหลือง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง”  
“H” (High)  ในช่องแถบ “สีส้ม”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูง”  
“E” (Extreme)   ในช่องแถบ “สีแดง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “สูงมาก” 
“โอกาส”หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนน เทียบจากตาราง “เกณฑ์
การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณา ระดับความเป็นไป
ได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซ้ายมือสุด ดังนี้ 
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เกณฑ์กำรเปรียบเทียบระดับโอกำส 

L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 
คะแนน (L) แนวทางการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับโอกาส การด าเนิน
โครงการ 

การปฏิบัติงาน
ประจ า 

เทียบกับครั้งของ
การด าเนินงาน 

ประมาณ %       
ของการด าเนินงาน 

5 สูงมาก เกิดขึ้นแน่นอน เกิดขึ้นเกือบทุก
ครั้ง 

เกือบทุกครั้งของ
การด าเนินงาน 

50% 

4 สูง เกิดขึ้นไดเ้สมอ เกิดขึ้นเป็นประจ า ปีละหลายครั้ง 40% 
3 ปานกลาง เกิดขึ้นไดบ้้าง เกิดขึ้นได้หลายครั้ง เกิดขึ้นได้ทุกป ี 30% 
2 น้อย เกิดขึ้นได้น้อย อาจเกิดขึ้นบา้งเป็น

บางครั้ง 
เกิดขึ้นได้ในช่วง 

1-2 ป ี
20% 

1 น้อยมาก เกิดขึ้นไดย้าก แทบจะไม่เกิดขึ้น
เลย 

ไม่เกดิขึ้นเลย
ในช่วง 3 ปี 

10% 

 
“ผลกระทบ”หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความส าเร็จของ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ผลกระทบ” 
เทียบระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการ เกิดข้ึนของเหตุการณ์
ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน ( I )” ซ้ายมือ ดังนี้   
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เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
L = ระดับผลกระทบ (lmpact Scoring) 

คะ 
แนน 
(l) 

ระดับ
ผล 
กระ 
ทบ 

แนวทำงกำรพิจำรณำผลกระทบในแต่ละควำมเสี่ยงต่อเป้ำหมำยควำมสำมำรถหรือผลด ำเนินงำนขององค์กร 
หน้าท่ี
ความ

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
ผลผลติ/
ผลลัพธ์ 

ผลคะแนน
ตามตัวช้ีวัด 

มูลค่าความ
เสียหายที่
อาจเกิดขึ้น 

สูญเสีย
โอกาส 

ความพึง
พอใจ/ความ
เชื่อถือของผู้
ให้บริการ 

ช่ือเสียง    
องค์กร 

การ
ด าเนิน  
งาน 

งบ  
ประมาณ
ที่สูญเสีย 

5 สูง
มาก 

หน้าท่ี
รับผิดชอบ

หลัก
เสียหาย 

ต่ ามาก
เป้าหมาย
มากหรือท่ี
เคยท ามา

อดีต 

1 
คะแนน 

องค์กรไม่
สามารถ

รับผิดชอบ
ได ้

ต้องหยุด
ด าเนินการ
ในช่วงเวลา

หนึ่ง 

เกิดการ
ร้องเรียน
หรือเลิกใช้

บริการ 

มีการ
เผยแพร่ข่าว
ทั้งสือภายใน

และ
ต่างประเทศ 

ร้ายแรง ตั้งแต่ 
10,000 
บาทขึ้นไป 

4 สูง หน้าท่ี
รับผิดชอบ
ที่ส าคัญ
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
อย่างมี

นัยส าคญั 

2 
คะแนน 

ต้องยกเลิก
บางโครงการที่

จัดสรร
งบประมาณ 

ต้องหยุด
ด าเนินการ
ในช่วง 1-2 

วัน 

ผู้รับบริการ
ไม่พอใจ 

มีการ
เผยแพร่ข่าว

ใน
หนังสือพิมพ์ 

กระทบ
มาก 

ตั้งแต่ 
250,000 
บาทไม่เกิน 
10,000 

3 ปาน
กลาง 

หน้าท่ี
ความ

รับผิดชอบ
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
ชัดเจน 

3  
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร
งบประมาณ

ภายใน 

ต้องหยุด
ด าเนินการ
ภายใน 1 

วัน 

ไม่สามารถ
ด าเนินการ

ตาม
ข้อก าหนด 

มีข่าวลือ
ออกไปจาก
นอกองค์กร 

กระทบ
ปานกลาง 

ตั้งแต่ 
50,000 
บาทไม่เกิน 
250,000 

2 น้อย บางส่วน
ของหน้าท่ี

ความ
รับผิดชอบ
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย
เล็กน้อย 

4 
คะแนน 

กระทบต่อการ
จัดสรร

งบประมาณใน
ระดับส านัก/

กอง 

หยุดแก้ไข
เล็กน้อย 

กระทบต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการ 

มีข่าวลือ
ภายใน
องค์กร 

กระทบ
เล็กน้อย 

ตั้งแต่ 
10,000 
บาทไม่เกิน 
50,000 

1 น้อย
มาก 

ไม่
เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

ยังคงได้ตาม
เป้าหมาย 

5 
คะแนน 

สามารถ
ยอมรับได้ 

การ
ด าเนินการ

ล่าช้า 

กระทบต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการ
เล็กน้อย 

อาจส่งผล
ต่อช่ือเสียง

ได ้

ละเลยได ้ ไม่เกิน 
10,000 

 

  การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง  ๔  ด้าน ได้แก่     
 (1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร “C”ถ้า
ผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ/การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่
สอดคล้องกับการน ากฎหมายไปใช้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจ านวนมากการไม่ควบคุมก ากับดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น     
 (2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S”ถ้าผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ 
ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/โครงการตาม
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว เกิด
ความล่าช้าไม่สามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามที่ก าหนด เป็นต้น 
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 (3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O”  ถ้าผลกระทบท าให้เกิด
ความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยท าให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในต าแหน่งและงานเดิมเป็นเวลานาน
อาจท าให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็ม
ความสามารถที่โปรแกรมสามารถรองรับการท างานได้เป็นต้น    
 (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ ให้
ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่
มีประสิทธิภาพท าให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาด ผู้บริหารและผู้
ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถตรวจระบบ
ความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
ควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำร ควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง”
 ประกอบด้วย     
 “ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์กรของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน      
 “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่”หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทางลบหาก
มี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล   “๓. การประเมินระดับความ
เสี่ยง”     
 “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพ่ือท าให้ “ความเสี่ยงที่มีอยู่” 
และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้      
 “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพ่ือที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จ านวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจนน าการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
 
 


