
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 76 บัญญัติให้ดําเนินการพัฒนา
ระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 39 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง จึงได้จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
  1. เพ่ือให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองสอดคล้องและรองรับตาม
บัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองใช้ระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว 
จากกระบวนการดําเนินงานท่ีจะส่งผลกระทบท่ีเสียหายท้ังระดับบุคคลและองค์กร ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได ้
  3. เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2562   
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.๑ บทนํา 
 
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ลงวันท่ี  4  กันยายน  2561 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ความเสี่ยงและความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ด้าน 
ได้แก่  

(๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)         
(2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S)         
(3) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O)      
(4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  

  
        ompliance Risk       trategic Risk  
 
 
 
 
 
 
 
         perational Risk inancial Risk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตังิาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งผลจาก
การดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกล่าว พบว่ามีความไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงาน  จึงทําให้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงและความผดิพลาดของแต่ละหน่วยงาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ของการนําการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจึงได้ปรับปรุง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง  ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในด้วยตนเอง  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยง และกําหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันความ
ผิดพลาดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพปัญหา และปัจจัยความจําเป็นต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป ทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนําการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด 
จากการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้จัดทําข้ึนฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองใช้เป็นแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองในการปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการ
บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนตําบลตะเคียนทองได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทํางาน 
“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 
(๑) เพ่ือให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  
(๒) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุม ภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จาก
กระบวนการดําเนินงานท่ีจะส่งผลกระทบท่ีเสียหายท้ังระดับบุคคลและองค์กร  ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้  

(๓) เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 การดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้ 
 

ลําดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวข้อง 
สรุปสําระสําคัญ 

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
ความซื่อสตัย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง     
พ.ศ. 2561 

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กําหนดเป้าหมายของการบริหาร 
ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
และได้ รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการอย่างสมํ่าเสมอ 

๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ พระราชบัญญั ติ สภ าตํ าบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ . 
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 
๖ 

มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้
คํ านึ ง ถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัด ทํ า
แผน พัฒ นาองค์การบ ริห ารส่ วนตํ าบล  การจั ด ทํ า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน 

 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

หน้า 4 จาก 53 

  ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

7 แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา ๒๕๓  ในการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 
     ยุทธศาสตร์ U ยกระดับมาตรฐานระบบงานบริการ
สาธารณะสู่ระดับสากล แนวทางการดําเนินการท่ี  8 
จัดระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในระบบงานธุรการเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
ท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  เม่ือวันท่ี  10  กันยายน  
2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองในฐานะท่ีเป็นส่วน
หนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐได้ตระหนัก
และให้ความสําคัญยิ่ งท่ีจะตอบสนองเจตนารมณ์ด้าน
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงประกาศว่าองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองจะมุ่งม่ันในอันท่ีจะปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี
ส่งเสริมและพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ 
และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดย
มีหลักการสําคัญท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทองทุกคน จะต้องยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดโดย
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสําคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความ รอบรู้ท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบครอบ ยึดม่ันในค่านิยมสร้างสรรค์
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เพ่ือการประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานแห่ง
ความดีงาม ยึดถือและมุ่งม่ันต่อการพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง 
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9 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตํ าบ ล ต ะ เคี ยน ท อง เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 2  
มกราคม   ๒๕๖๑ 

อาศัยอํานาจตามความประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือ
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันใน
ค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรม  

10 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ิน
ฝ่ายบริหาร เม่ือวัน ท่ี  29  มกราคม  
2552 

ประมวลจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ิน
ฝ่ายบริหารนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอและเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้เกิด
รูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิด
ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้เสีย  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลใน
ทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขตเพ่ือสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

11 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประกาศ ณ วันท่ี 29  มกราคม  2552 

ประมวลจริยธรรมนี้ จั ด ทํ า ข้ึนตาม เจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความ
ประพฤติของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองท่ีสร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ท้ังใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคลเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่าง
องค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขตเพ่ือ
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชนและต่อสังคม 
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

12 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง เรื่อง เจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ประจํ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 
ประกาศ ณ วันท่ี 10 กันยายน ๒๕๖๑ 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมี
จิตสํานึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบเพ่ือท่ีสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกํากับความ
ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงาน  

13 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง  เรื่อง นโยบายกํากับดูแล
องค์การท่ีดี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 2   ป ร ะ ก า ศ  ณ  วั น ท่ี   1 1  
กันยายน  2561 

ประกาศนโยบายการกําดับดูแลองค์การท่ีดีจัดทําข้ึนตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  รวมท้ังสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Section 
Management Quality Award : PMQA)  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิ-
บาล  ท้ั งนี้   เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  อัน
จะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา  และไว้วางใจใน
การบริหารงานภาครัฐ 

14 ประกาศองค์การบริหารส่ วนตํ าบล
ตะเคียนทอง  เรื่อง นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใส  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ประกาศ ณ วันท่ี  11  
กันยายน  2561 

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  จัดทําข้ึนตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พงศ. 
2560  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก า รบ ริห าร กิ จ ก ารบ้ าน เมื อ ง ท่ี ดี  พ .ศ . 2 5 4 6  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของ
รัฐบาล ข้อท่ี 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ี



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  
2558  กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ
ซื่ อ สั ต ย์   ค วบ คู่ กั บ ก ารบ ริห ารจั ด ก ารภ าค รั ฐ ท่ี มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ชอบของเจ้ าหน้ า ท่ี ของรัฐ ทุกระดับและ
ตอบสนองความต้องการ  พร้อมอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 

 
๑.๔ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ลงวันท่ี  4  กันยายน  2561 
 
1.๕  กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล

ตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง 

ผู้กับดูแล/คณะกรรมการ 
(นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง) 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management) 

ความเสี่ยง 

 
 
 การดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงท้ังสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับโอกาสและความรุนแรง
ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจึงได้ถูกนํามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน “ปัญหา”  จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม  
  
 
 หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดข้ึน
จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
ดังนั้นองค์กรจึงควรดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสในการเพ่ิม 
คุณค่าให้กับองค์กร สิ่งท่ีผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องให้ความสําคัญ คือ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ขณะเดียวกัน 
หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรให้เกิดการบูรณาการ
กับ ทุกกิจกรรมดําเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความ
เสี่ยงดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีคือ การติดตาม กํากับ ควบคุม และ
ดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้อง โดย ๓ หลักการท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้    
 ๑. การบริหารความเสี่ยง   
 ๒. การควบคุมภายใน   
 ๓. การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGETS 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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๒.๑ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
  
 หมายถึง  การกําหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร 
และบุคลากรขององค์กร นําไปปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ท่ีอาจเกิดข้ึน ประเมินผล
กระทบต่อองค์กร และกําหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อม่ันในระดับหนึ่งว่าผลการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ โดย
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีวางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
องค์กร กําหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ รวมท้ังการสร้าง
กรอบแนวทางในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)     
 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม
ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ ได้แก่     
 1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้อง 
กับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนําไปใช้ กับ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในการบริหารองค์กร    
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงท้ังหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ท้ังระดับ 
โครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเก่ียวกับ กลยุทธ์ 
การดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทําให้เกิด ความเสียหาย ความ
ไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบ้างและ 
หากเกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง    
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง     
 พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงท่ีดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความ
เสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติของ
องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรต้องการได ้
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๒. ๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพม่ันคงและยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ท้ังเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กําหนด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือ
ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการ
กระทําอันเป็นการทุจริต  

 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กําหนด  “มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ 
หน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓  ซึ่งได้มี
การปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนด  
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  

 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กํากับดูแล  หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้     
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ 
เก่ียวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดําเนินงาน 
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ     
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เก่ียวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกําหนดอ่ืนของทางราชการ    
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน รวมท้ังข้อกําหนดอ่ืนของทางราชการ 
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๒. ๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 
 หมายถึง การให้ความเชื่อม่ันและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลท่ีดีอย่างเป็นระบบ โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทําหน้าท่ีวิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คําปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน  
  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมและ
การบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบัติงานมักคิด
ว่ามีการควบคุมท่ีมีอยู่อาจทําให้เกิดการละเลยในบางส่วนท่ีต้องควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการ
ตรวจสอบว่าการควบคุมท่ีปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผล
การตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบการจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่ง
รายงานจะประกอบด้วยสิ่งท่ีตรวจพบ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากท่ีปฏิบัติอยู ่
 

๒.๔ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบท่ีมีความ
เก่ียวข้องซึ่งกันและกัน ท้ังนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน 
และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดําเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการท่ีดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 
 
 
  สภาพแวดล้อม  การกําหนดวัตถุประสงค์ 
  ภายในองค์กร  และเป้าหมาย 
 
 
การติดตามและประเมินผล  การระบุเหตุการณ์  
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสาร  การประเมินความเสี่ยง  
 
 
 กิจกรรมควบคุม  การตอบสนอง 
     ความเสี่ยง 
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๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พ้ืนฐานท่ีสําคัญของกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง  

๒. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์  

๓. การระบุเหตุการณ์  การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ท่ีกําหนดไว้  

๔. การประเมินความเสี่ยง  พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  กําหนดการจัดการความเสี่ยง  
๖. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมท้ังความสัมพันธ์ของต้นทุนและ 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน ผู้บริหารควรนําวิธีการจัดการความเสี่ยงไป 
ปฏิบัติและติดตามเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการดําเนินการตามวิธีการท่ี
กําหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง  

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักและ 
เข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๘. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความ
เสี่ยง 

 
(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกําหนด
กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น    
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติท่ี
มีความชัดเจน กําหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในข้ันตอนการ
พิจารณาเพ่ือให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีเหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร
ควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 (๑.๑) การกําหนดค่าความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)    
  ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความ

เสี่ยงท่ีองค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรกําหนดในระดับ ท่ีต่ํากว่าเป้าหมายท่ีองค์กร
กําหนดไว ้

 (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)    
  องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี

ความสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรนําไปปฏิบัติได้ และควรจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได ้
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 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร    
  องค์กรควรให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความ

เสี่ยงทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังให้มีการกําหนด
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ท่ีจะต้องดําเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง
นั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
 (๒) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) 
 
 การกําหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงาน
ขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ
พันธกิจ/หน้าท่ี/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต 
การดําเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์
จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ”์ ท่ีองค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน    
 การกําหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน
ช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกําหนดได้
ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากข้ึน
ตามภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 
(๒) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
 การระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   
 

แหล่งท่ีมาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 
กระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบายและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ทํางาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สภาวะ
การแข่งขัน  สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ 
กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง เป็น
ต้น 
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การระบุปัจจัยเสี่ยง จําแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้ 
 (๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
ดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรท่ีถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนท่ีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้
ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับโครงการท่ีผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การ
บริหารและจัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงท่ีหน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานยอ่ย รวมท้ังการ
รายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
 (๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร 
หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงท่ี
หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใด
เพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยตา่ง ๆ หรือต้องบูรณาการการดําเนินงานจาก
หลายหน่วยงาน ท้ังนี้การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นท่ีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความ
เชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพ่ือให้เป็นภาพความ
เสี่ยงองค์กรท่ีไม่มีความซ้ําซ้อนกัน 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึน  การสํารวจ
ในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีมีความเสี่ยงจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลท้ังแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระบุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้ท้ังจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทํางานฯ รวบรวมเป็นรายการ
ความเสี่ยงองค์กร  (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในข้ันตอนต่อไป 
 การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุก
สาเหตุท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุท่ีทําให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

    หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือจัดระดับ
โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในข้ันตอนนี้เป็นการนํา
เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการค้นพบหรือระบุได้มาทําการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ
ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความสําคัญของความเสี่ยง     
 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีกําหนดไว้ ท้ัง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood) 
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ระบบการให้คะแนน กําหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕  
  

 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 น้อยมาก   สูงมาก 
   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
  
  
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
น้อยมาก   สูงมาก 
   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
 
 

 การกําหนดนิยามของระดับคะแนน จําเป็นต้องกําหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับ
ความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึง
ควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สําหรับในเบื้องต้นสามารถกําหนดนิยามเป็นแนวทางในการ
พิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะ
เกิดข้ึน จากนั้นจึงคํานวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนท้ัง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 
ปัจจัยเสี่ยง  โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ ระดับความเสี่ยง 
 เป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน  ความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) 
   (Likelihood)  
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 
 
 เม่ือได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทําแผนผังความเสี่ยงองค์กร 
(Risk Profile)  
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยง 

(Impact) 

๕ (สูงมาก)    คว าม เสี่ ย ง 
D 

 

๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒      

๑(น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง 
ซึ่งแสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสําคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี ้
 
  ระดับ  ระดับคะแนน  ความหมาย  
ความเสี่ยง 
  สูงมาก  17 - 25  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความ
เสี่ยงเท่ากับ ๒๐)  

    สูง  10 - 16  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๖)  

 ปานกลาง  5 - 9  ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
ไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความ
เสี่ยงเท่ากับ ๙)  

   น้อย  3 - 4  ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 
กําหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  

  น้อยมาก  1 - 2  ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 
 ท้ังนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่  โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจากดําเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมท่ีกําหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
 การประเมินความเสี่ยงจําเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการ
บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดําเนินการกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิมความถ่ีการประเมินระหว่างรอบได้ ท้ังนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกําหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้
เหมาะสม กล่าวคือ การดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการท่ี
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ีประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง ดังนี ้

 (๕.๑) ความเสี่ยงท่ีต้องควบคุม  
    (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)    
   เป็นการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีกําหนดซึ่งเป็นระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย   
   - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากการทํางานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดทําแผนฉุกเฉิน เป็นต้น   
   - กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดข้ึนของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข
กระบวนงาน การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น     
  (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)    
   เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 
เช่น การจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถหรือความชํานาญ ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดําเนินการแทน 
(Outsource) เป็นต้น 
 
 (๕.๒) ความเสี่ยงท่ีต้องยกเลิก 
  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)    
  กรณีท่ีไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก 
หรือไม่ดําเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดดําเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มี
งบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา 
ท้ังด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ดําเนินการ เป็นต้น 
 
 (๕.๓) ความเสี่ยงท่ียอมรับได ้
  (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)    
   เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงท่ี
สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ 
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ท้ังนีก้ารยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ํามาก 
หรือวิธีการท่ีจะนํามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้น
ไม่คุ้มค่าต่อการดําเนินการ 
  (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอน
ความเสี่ยง    
   กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ี
ลดลงไปอีก ท้ังนีก้ารเลือกกลยุทธ์ต้องคํานึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการท้ังด้านบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช ้
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หากสามารถกําหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ
ช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได ้
 
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
     เพ่ือให้การบริหารความแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพท้ังระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะ
เดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เม่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้วจําเป็นท่ีจะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในขององค์กรให้บุคลากร
ท้ังหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กรรวมท้ังสนับสนุนร่วม
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามท่ีต้องการ 
 
การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องกําหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง 
 องค์กรมีการดําเนินงานท้ังด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค์/
เป้าหมายร่วมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
และมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีองค์กรได้กําหนดข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจ
อย่างสมเหตุสมผลในด้านการดําเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กรเพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้ เม่ือบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไป
ยังกระบวนการดําเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการดําเนินงาน
ปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงเม่ือองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ความเช่ือมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

 กิจกรรมการควบคุมในท่ีนี้ หมายถึง หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรได้มีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงท่ีฝ่ายบริหาร
ได้กําหนดไว้   การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเป็นการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกําหนด มี ๕ องค์ประกอบ 
๑๗ หลักการ ดังนี ้

 

 

 

 

 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานท่ีส่งผลให้มีการนําการ
ควบคุมภายในมาปฏิบัติท่ัวท้ังหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุก
ระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการดําเนินงานท่ีคาดหวังของผู้กํากับดูแลและฝ่าย
บริหาร ท้ังนี้สภาพแวดล้อมของการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในอ่ืน ๆ     

 

ระบบควบคุมท่ีมีอยู่ 
(Controls) 

ระบบควบคุมท่ีมีอยู่ 
(Controls) 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk Management ad internal Control) 

ความเสีย่งท้ังหมดท่ีมีอยู่ 
(inherent Risk)      

เป็นความเสี่ยงท่ีกระทบ
ต่อองค์กรท่ีมีอยู่ก่อนท่ี
จะดําเนินการใดๆ 

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู่  
(Residual Risk) 

หลังจากท่ีไดด้ําเนินการ
เพ่ือเปลี่ยนแปลงโอกาส
เกิดหรือผลกระทบ 

ความเสีย่งคงเหลือท่ี
ยอมรับได้ 
(Acceptable 
Residual Risk) 

๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
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 สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้     

 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม     
 (๒) ผู้กํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน     
 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อํานาจ หน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับดูแล     
 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ    
 (๕) หน่วยงานของรัฐกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
     
 ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําเพ่ือระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ท้ังหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้    

 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์     
 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
อย่างครอบคลุม ท้ังหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น     
 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์     
 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน     
 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)     

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมได้รับการนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน    
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 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     

 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้    
 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์     
 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย
ผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง    
  
 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)     

 สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับหน่วยงานของรัฐท่ีจะช่วยให้มีการดําเนินการตามการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดข้ึนได้ท้ังจาก
ภายในและภายนอกและเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลกรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญ
ของการควบคุมภายในท่ีมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์    

 สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     
 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ 
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด     
 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด     
 
 ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)     
 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นราย
ครั้งหรือเป็นการประเมินผลท้ังสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในท้ัง ๕ องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับดูแลอย่างทันเวลา     
 กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้    
 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและดําเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีกําหนดเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน     
 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
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 (๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
  องค์กรควรกําหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความสําคัญ
เก่ียวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การ
สื่อสารท่ีไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทําให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร 
เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน การสื่อสารเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการการปฏิบัติงานท่ีควรจะสอดคล้องและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
  
   เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมี
การรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในรวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีได้มีการดําเนินการไปแล้วว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใด
ท่ีมีประสิทธิภาพควรดําเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน 
และนําผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรับทราบ 
 

ความสําคัญและความจําเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรท่ีมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ 

การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีจะสนับสนุนและนําองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 
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 * หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐและมาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

๒.๕ ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 

เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
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 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีประกาศ เรื่อง “นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ลงวันท่ี 4  กันยายน  ๒๕๖๑ ได้กําหนดให้หน่วยงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองนําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานท่ีจะส่งผลกระทบท่ีเป็นท้ังในระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ 
ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ทําให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการดําเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
 2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาท่ีจะส่งผลต่อ
ความสําเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง หรือเป็นการกําหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยท่ีจะส่งผลทําให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประธานศาล
ฎีกาได ้
 3. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีท่ีใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลท่ีส่งผล 
กระทบทําให้ผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 
 4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ 
บริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองดําเนินการด้วยตนเองท้ังกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุ
และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือลด
ความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดําเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานได้อีกทางหนึ่ง 

๓. 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๓.๑ แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 หลักการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทองดําเนินการด้วยตนเองท้ังกระบวนการ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สามารถลด ความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดท่ีเป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมิน
ระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท่ีอยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับท่ีหน่วยงานรับไม่ได้ และ
นํามากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองสามารถ
ดําเนินการได้ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และบรรลุวัตถุประสงค์ของการนําการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในมาเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานท่ีจะส่งผลกระทบท่ี
เสียหายท้ังในระดับตัวบุคคลและองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองจึงได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองเพ่ือใช้เป็นแนวการดําเนินงาน โดยปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี ้
 

ลําดับ ข้ันตอน 
๑ ทบทวน/แต่งตั้งคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน 
๒ ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ ๒ ครั้ง เพ่ือกําหนดแนวทางและรับทราบผลการ  

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส 
๓ ศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อท่ี ๒ แนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยง (Concept of Risk Management) เพ่ือให้สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารสว่นตําบลตะเคียนทอง 

๔ พิจารณาทําความเข้าใจกับกรอบระยะเวลาดําเนินการและแบบฟอร์มท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองกําหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔ แบบ  ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กัน ได้แก่  
          ๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          ๒ : แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          ๓ : แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

          ๔ : รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
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ลําดับ ข้ันตอน 
๕ ประชุมหารือร่วมกันเม่ือเริ่มต้นไตรมาสเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและ 

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเพ่ือกําหนดลงในแบบ ๑, ๒ และ ๓ (คําอธิบายการกรอกข้อมูลอยู่ในหัวข้อ
ถัดไป) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการสําคัญท่ีจะทําให้เกิดความเสี่ยงท่ีอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมากนํามากําหนดเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

๖ ดําเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามท่ีระบุไว้ในแบบ ๒ และแบบ ๓ 
หากในระหว่างไตรมาสมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดให้ลดลงได้เม่ือสิ้นไตรมาสอาจมีการประชุมเพ่ือปรึกษา ทบทวน 
ปรับปรุงแบบ ๒ และแบบ ๓ ได้เพ่ือให้ความเสี่ยงและความผิดพลาดลดลง 

๗ การกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงฯ และแผนการควบคุมภายในฯ ตามแบบ ๑ และแบบ ๒ 
จะเป็นแผนเดียวกันท้ังปีงบประมาณ (๔ ไตรมาส) ก็ได้ ในกรณีแผนท่ีต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ
นานจึงจะทราบผลการดําเนินงาน 

๘ เม่ือสิ้นไตรมาสให้หน่วยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ และการ
ควบคุมภายในฯ ตามแบบ ๔ รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ แยก
เป็นของแต่ละวัตถุประสงค์/งาน/โครงการ/กระบวนการ 

๙ ก่อนสิ้นไตรมาสควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเพ่ือรับทราบและให้ข้อสังเกตแก้ไขปรับปรุงก่อนรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ ในลําดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทองพร้อมท้ังปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือดําเนินการในไตรมาส
ถัดไป 

๑๐ ขอให้หน่วยงานคัดเลือกความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูงและสูงมากและจัดทําตามแบบ ๑ - ๔ แยกเป็น
ชุดตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อตามงาน/โครงการ/กระบวนการท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองเม่ือได้รับรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ ๒ - ๔ 
ของหน่วยงานในสังกัดแล้วจะต้องทําสรุปภาพรวมขององค์กร 
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๓.๒ การกรอกข้อมูลแบบรายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลองรักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลท่ีกรอกใน ๔ แบบ จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
แบบ ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การบริหารความเสี่ยง” 
๒ 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การควบคุมภายใน” 
๓ 

รายงานการดําเนินการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของ 
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน” 

๔ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 “แบบ ๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” 
(แสดงแบบตามภาคผนวก ๑) เป็นแบบรายงานข้อมูลท่ีจะแสดงให้ทราบว่าหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทองมีพ้ืนฐานท่ีเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะทําให้หน่วยงานใช้การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนด
หรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบสําคัญท่ีกล่าวถึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล โดยขอให้กรอกข้อมูลแต่ละองค์ประกอบตาม
คําอธิบายดังต่อไปนี ้

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ หน่วยงานมีการแสดงถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมหรือไม่ 
และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 

แบบ ๑ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 ๑.๒ ผู้บริหารมีการกํากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในหรือไม่ และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 
 ๑.๓ หน่วยงานได้มีการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 
 ๑.๔ หน่วยงานได้มีการแสดงถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ดําเนินการ
อย่างไร 
 ๑.๕ หน่วยงานมีการกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๒. การประเมินความเสี่ยง” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และหากมี ได้ดําเนินการอย่างไร    
 2.2 หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
อย่างครอบคลุมและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดความเสี่ยงนั้นหรือไม่และหากมีได้
ดําเนินการอย่างไร 
 2.3 หน่วยงานมีการพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยง ท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร   



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 2.4 หน่วยงานมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๓. กิจกรรมการควบคุม” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี ้
 3.1 หน่วยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร    
 3.2 หน่วยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือ 
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร    
 3.3 หน่วยงานได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย 
ผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริงหรือไม่และหากมีได้ 
ดําเนินการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
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แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๔. สารสนเทศและการสื่อสาร” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี ้
 4.1 หน่วยงานได้จัดทําหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร    
 4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร    
 4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในหรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๕. กิจกรรมการติดตามผล” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้    
 5.1 หน่วยงานมีการระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีกําหนดเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร    
 5.2 หน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมหรือไม่และหากมีได้ดําเนินการอย่างไร 
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 “แบบ ๒ : แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๒) เป็นส่วนของข้อมูล 
“การบริหารความเสี่ยง” ของหน่วยงานประกอบด้วยข้อมูลท่ีหน่วยงานต้องกรอก ดังนี ้

แบบ ๒ 
หน่วยงาน....................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี................ 

แผนการดําเนินการบริหารความเสีย่งของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 
(ระบุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสีย่ง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ)  

 
“หน่วยงาน”  “รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี” 
ให้กรอกชื่อหน่วยงานท่ีจัดทํา ให้กรอกลําดับของไตรมาส 
แผนการดําเนินการฯ ท่ีจัดทํารายงาน 
 
   “ ๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
 “วัตถุประสงค์” หมายถึง ความต้องการท่ีจะกระทําหรือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ด้าน (C, S, O, F) ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองโดยปรับให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น 

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ
เบิกจ่าย  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดําเนินการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การบริหารความเสี่ยง” 

แบบ ๒ 
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- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดําเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดําเนินโครงการ
ให้เป็นไปอย่างเปิดเผย เสมอภาค ถูกต้องตามกฎหมาย  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการเพ่ิมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการเพ่ิมการเข้าถึงกระบวนการขอรับบริการได้

รวดเร็วข้ึนง่ายข้ึน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและบริการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลตะเคียนทองให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนให้บริการสาธารณะให้มีขีด

สมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการดําเนินงานในการลดปัญหาการบริการสาธารณะซึ่งรอรับ

การแก้ไขเป็นเวลานาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการดําเนินงานในการดําเนินโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน ในการลดการทุจริตทางด้านการเงินของเจ้าหน้าท่ี  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและ

แนวทางท่ีเก่ียวข้อง 
 
 “วัตถุประสงค์” หรือจุดมุ่งหมายของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง  เป็นไปตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
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แบบ ๒ 
หน่วยงาน....................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี................ 

แผนการดําเนินการบริหารความเสีย่งของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสีย่ง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ)  

 
 
“๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ” 
หมายถึง งาน/โครงการ/กระบวนการ ท่ีจะส่งผลให้วัตถุประสงค์  
ของหน่วยงาน ตาม “๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน”   
ประสบความสําเร็จ ขอให้แยกงาน/โครงการ/กระบวนการตาม 
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
 
  “ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง” 
 
 ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าสมควรจะนํามากําหนด
เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงท่ีจะนํามากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น 
ควรอยู่ในระดับ “H” และ “E” ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จ
ของวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้จึงมีความจําเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตาม
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงท่ีเม่ือดําเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ไม่
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี ้
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ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 

 
 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
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 “ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน X ระดับผลกระทบ) 
ผลคูณ นํามาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 
“L” (Low)  ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “น้อยถึงน้อยท่ีสุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ  “สีเหลือง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “ปานกลาง”  
“H” (High) ในช่องแถบ  “สีส้ม”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูง”  
“E” (Extreme)  ในช่องแถบ  “สีแดง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูงมาก” 
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โดยข้อมูล “๓. การประเมินระดับความเสี่ยง” ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ได้แก่ 

แบบ ๒ 
หน่วยงาน....................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี................ 

แผนการดําเนินการบริหารความเสีย่งของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสีย่ง 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ)  

 
 
 โอกาส 
 (หน้า 38) ผลกระทบ 
  (หน้า 39) 
  ๕. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  จากความเสี่ยงท่ีมีอยู่/มาตรการจัดการ 
  ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
          (หน้า 40) 
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“โอกาส”     
 หมายถึง ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนน เทียบจาก
ตาราง “เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณา 
ระดับความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซา้ยมือสุด ดังนี้  
  

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

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับโอกาส 
การดําเนิน 
โครงการ 

การปฏิบัติงาน 
ประจํา 

เทียบกับครั้งของ 
การดําเนินการ 

ประมาณ % 
ของ การ
ดําเนินการ 

 
๕ 
 

สูงมาก เกิดข้ึนแน่นอน 
เกิดข้ึนเกือบทุก

ครั้ง 
เกือบทุกครั้ง ของ
การดําเนินงาน 

๕๐ % 

 
๔ 
 

สูง  เกิดข้ึนได้เสมอ 
เกิดข้ึนเป็น 
ประจํา 

ปีละหลายครั้ง ๔๐% 

 
๓ 
 

ปานกลาง เกิดข้ึนได้บ้าง 
เกิดข้ึนได้ 
หลายครั้ง 

เกิดข้ึนได้ทุกปี ๓๐ % 

 
๒ น้อย เกิดข้ึนได้น้อย 

อาจเกิดข้ึนบ้าง 
ในบางครั้ง 

เกิดข้ึนได้ในช่วง 
๑ – ๒ ป ี

 
๒๐% 

 
๑ 
 

น้อยมาก เกิดข้ึนได้ยาก 
แทบจะไม่ 
เกิดข้ึนเลย 

ไม่เกิดข้ึนเลย 
ในช่วง ๓ ป ี

๑๐ % 
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   “ผลกระทบ”    หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจะกระทบ
ต่อความสําเร็จของ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์
เปรียบเทียบระดับ ผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไป
ได้ในการ เกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน ( I )” ซ้ายมือ ดังนี้   
 

เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 
 
คะแนน 
(I) 
 

ระดับ 
ผลกระทบ 

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลดําเนินงานขององค์กร 
หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
   
 
 

เป้าหมาย 
ผลผลติ/ 
ผลลัพธ์  
 

ผลคะแนน  
ตาม
ตัวช้ีวัด 

มูลค่า
ความ 

เสียหายท่ี
อาจ
เกิดข้ึน 

สูญเสีย 
โอกาส  
 

ความพึงพอใจ/ 
ความเช่ือถือ
ของผู้รับการ
บริการ 

ช่ือเสียง
องค์กร 
 

การ
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ท่ีสูญเสีย 

๕ 
 
 
 
 
 

สูงมาก หน้าท่ีรับ
ผกิชอบ
หลัก 
เสียหาย 

ต่ํากว่า 
เป้าหมาย
มากหรือท่ี
เคยทํามา 
ในอดีต 

๑ 
คะแนน 

องคก์รไม่ 
สามารถ 
รับผิด 
ชอบได ้

ต้องหยุด
ดําเนิน 
การ
ในช่วง
เวลา 
หนึ่ง 

เกิดการ
ร้องเรียน 
หรือเลกิใช้
บริการ 
 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวท้ังสื่อ 
ภายในและ 
ต่าง 

ประเทศ 

ร้ายแรง ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึน
ไป 

๔ สูง หน้าท่ี
รับผิดชอบท่ี
สําคัญ
เสียหาย 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 
อย่างมี
นัยสําคญั 

๒ 
คะแนน 

ต้องยกเลิก
บางโครงการ
เพ่ือจัดสรร 
งบประมาณ 

ต้องหยุด 
ดําเนินการ 
ในช่วง  
๑–๒ วัน 

ผู้รับบริการ
ไม่พอใจ 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวใน 

หนังสือพิม
พ์ 

กระทบ
มาก 

ตั้งแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ 
บาท ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๓ ปานกลาง หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 
ชัดเจน 

๓
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ 
ภายใน 

ต้องหยุด 
ดําเนินกา
ร ภายใน 
๑ วัน 

ไม่สามารถ 
ดําเนินการได้
ตามข้อ      
กําหนด 

มีข่าวลือ
ออก ไปสู่
นอกองค์กร 

กระทบ
ปาน 
กลาง 

ตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๐ 
บาท ไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๒ น้อย บางส่วนของ 
หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ํากว่า
เป้าหมาย 
เล็กน้อย 

๔
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ
ในระดับ
สํานัก/กอง 

หยุด
แก้ไข 
เล็กน้อย 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ
ให้บริการ 

มีข่าวลือ
ภายใน 
องค์กร 

กระทบ 
เล็กน้อย 

ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 
บาท ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ 
บาท 

๑ น้อยมาก ไม่เก่ียวข้อง 
โดยตรง 

ยังคงได้ตาม 
เป้าหมาย 

๕
คะแนน 

สามารถ
ยอมรับได ้

การ 
ดําเนิน 
การ 
ล่าช้า 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ
ให้บริการ 
เล็กน้อย 

อาจส่งผล
ต่อช่ือเสียง

ได ้

ละเลย
ได ้

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 
บาท 
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 การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่     
 (1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
ตัวอักษร “C” ถ้าผลกระทบทําให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใชก้ฎหมายท่ี
ออกมาใหม่ไม่สอดคล้องกับการนํากฎหมายไปใช้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจํานวนมาก การไม่ควบคุม
กํากับดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น     
 (2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถ้าผลกระทบทําให้เกิด
ความเสีย่งด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสําเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/
โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดส่งผลให้สูญเสยีทรัพยากรท่ีได้ดําเนินการไป
ก่อนแล้ว เกิดความล่าช้าไม่สามารถดําเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามท่ีกําหนด เป็นต้น 
 (3) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O”  ถ้าผลกระทบ
ทําให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงท่ีกระทบกับการดําเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยทําให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานท่ี
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การท่ีอยู่ในตําแหน่งและงาน
เดิมเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าท่ีได้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งาน
โปรแกรมได้เต็มความสามารถท่ีโปรแกรมสามารถรองรับการทํางานได้ เป็นต้น    
 (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบทําให้เกิดความ
เสี่ยงด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงท่ีส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการ
ควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพทําให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาด 
ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะ
สามารถตรวจระบบความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 
 “๕. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู่/มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง/ตัวช้ีวัดความเสี่ยง” 
 ประกอบด้วย     
 “ความเสี่ยงท่ีมีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการท่ียังมีอยู่ ท่ีมี
ผลกระทบต่อความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน      
 “ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน
ในทางลบหากมี “ความเสี่ยงท่ีมีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในข้อมูล  “๓. การประเมิน
ระดับความเสี่ยง”     
 “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพ่ือทําให้ “ความ
เสี่ยงท่ีมีอยู”่ และ “ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู”่ หมดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้      



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความ
เสี่ยงท่ีมีอยู่และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู่ เช่น จํานวนหน่วยงานท่ีมีความรู้และความเข้าใจจนนํา
การบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ให้ระบุกลุ่ม/ส่วนงาน/
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

“๑. กําหนดแล้วเสร็จ” 

หมายถึง ระยะเวลาท่ีจะ
ดําเนินการควบคุม 
ภายในเสร็จสิ้น 

“๒. ผู้รับผิดชอบ”  

 

     “ความเสี่ยงท่ีมีอยู่” คือ ข้อมูล
เดียวกับหัวข้อ “ความเสี่ยงท่ีมีอยู”่ 
จากแบบ ๒  

     “มาตรการจัดการความเสี่ยง” 
คือ ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ “มาตรการ
จัดการความเสี่ยง” จากแบบ ๒ 

                 
 
 
 
 
 
 “แบบ ๓ : แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๓) ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้
 

แบบ ๓ 
หน่วยงาน..........................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี.......... 
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. กําหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 

(ระบุ) (ระบุ) มาตรการจ ัดการความเสี่ยง .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในที่มอียู ่
 
 

(อธิบาย)  

การประเมินการควบคุม 
 

 ไม่เพียงพอ 

(อธิบาย)  

กระบวนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
 
 
 

            (อธิบาย) 
(ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบ ๓ 

“๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๓ 
หน่วยงาน..........................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี.......... 
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจาํปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑. กําหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 

(ระบุ) (ระบุ) มาตรการจ ัดการความเสี่ยง .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 
๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในที่มอียู ่
 
 

(อธิบาย)  

การประเมินการควบคุม 
 

 ไม่เพียงพอ  

(อธิบาย)  

กระบวนการปรับปรุงการควบคมุภายใน 
 
 
 

            (อธิบาย) 
(ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 

 
 
 
 
 “กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่” หมายถึง ข้ันตอน/วิธีการ/กฎเกณฑ์ท่ีดําเนินการ
ควบคุมลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดในปัจจุบัน    
 “การประเมินผลการควบคุม” หมายถึง การประเมิน “กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่” 
เพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่โดยมีแนวพิจารณาการประเมินผลการควบคุมและอธิบาย ดังนี้      
 - มีการกําหนด/สั่งการอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่      
 - มีการปฏิบตัิจริงตามการควบคุมหรือไม่      
 - ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดหรือไม่     
 - ประโยชน์ท่ีได้รับคุ้มค่ากับทรัพยากรท่ีใช้ในการควบคุมหรือไม่     
 เม่ือวิเคราะห์ตามแนวทางข้างต้นแล้ว ให้ประเมินผลว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” 
โดยให้ � ลงใน � ช่องผลการประเมิน     
 “กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน” หมายถึง ข้อเสนอแนะท่ีจะดําเนินการ 
ปรับปรุงการควบคุมเพ่ือ “ลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่” ตามแบบ ๒ โดยให้กรอกข้อมูลกรณีเม่ือ “การประเมินผลการ
ควบคุม” ไม่เพียงพอจะดําเนินการปรับปรุงหรือปฏิบัติตามข้ันตอน/วิธีการ/กฎเกณฑ์ท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ให้สามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
 
 

“๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง” 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๔ 
หน่วยงาน................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี.......... 

รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๑ 

 
ผลการดําเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(ระบุ) 
 
 
 
             สามารถลดความเสี่ยงได ้                          ไม่สามารถลดความเสี่ยงได ้
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบ ๔ 

“แบบ ๔ : รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๔) 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

“หน่วยงาน” 

ให้กรอกชื่อหน่วยงานท่ีจัดทํา
แผนการดําเนินการฯ 

“รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี” 

ให้กรอกลําดับของไตรมาสท่ี
จัดทํารายงาน 

“๑. วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน” 

เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ “๑. 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
จากแบบ ๒ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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“ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

แบบ ๔ 
หน่วยงาน................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสท่ี.......... 

รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๑ 

 
ผลการดําเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(ระบุ) 
 
             สามารถลดความเสี่ยงได ้                            ไม่สามารถลดความเสี่ยงได ้. 

 

 
 
 
 
 
 คือ ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ของกระบวนการปรับปรุงการควบคุม 
ภายในท่ีเป็นไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแบบ ๓ และสามารถควบคุมโดยลดความเสี่ยง และความ
ผิดพลาดจาก “ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่” ตามแบบ ๒ ได้อย่างไร และทําให้ “วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน” ตาม
แบบ ๒ ประสบความสําเร็จได้อย่างไร และให้  ลงใน � ช่องของ การประเมินผลการดําเนินงานตาม

มาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้     

ท้ังนี้ การทําแบบ ๒ – ๔ ขอให้แยกตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อและแต่ละงาน/ โครงการ/
กระบวนการ  

“งาน/โครงการ/กระบวนการ” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ  
“๒. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
จากแบบ ๒ 

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ 
“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 
จากแบบ ๒ 

“กระบวนการควบคุมภายใน” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ 
“กระบวนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน” จากแบบ ๓ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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กรอบระยะเวลาดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือน/ป ี

๒๕๖2 ๒๕๖3 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

๑. ทบทวนและกําหนดแนวทางการบริหารความเสีย่งและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน

ตําบลตะเคียนทอง 

                 

๒. แจ้งหน่วยงานในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง
ให้ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งานตรวจสอบภายใน                  

๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทําความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เกี่ยวกับการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งานตรวจสอบภายใน                  

๔. ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการในระดับภาคและระดับ
หน่วยงาน       
- คําสั่งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของหน่วยงานในสังกัด 
- คําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของ หน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง  
หน่วยงานในสังกัด 

                 

๕. ดําเนินการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายในตามแนว
ทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 

                 

๖. รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                  

๖.๑ ไตรมาสที่ ๑ ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง  
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หน่วยงานในสังกัด  
  
องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทองและหน่วยงานในสังกัด  
 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 

      
 
 
 
 
 
 

           

  ๖.๒ ไตรมาสที่ ๒ ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๓ 
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง  
  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  
 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 

         
 
 
 
 
 
 
 

        

๖.๓ ไตรมาสที่ ๓ ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 
๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๓           
 - รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง  
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หน่วยงานในสังกัด  
  

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
 
 

            
 
 

     

ภายใน ๑๐ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ภายใน ๕ วันทําการแรกของไตรมาส 
ถัดไป (ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ภายใน ๑๐ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓) * 

ภายใน ๕ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓)  

ภายใน ๑๐ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)  

ภายใน ๕ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓)  

* อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศวันหยุดราชการประจําปี 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือน/ป ี

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

๖.๔ ไตรมาสที่ ๔ ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓           
 - รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

 
 

หน่วยงานในสังกัด  
  

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานใน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

                 

๗. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้งานตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง                  

๘. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

งานตรวจสอบภายใน                  

๙. เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองพิจารณาลง
นามในหนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายในส่ง
นายอําเภอกาญจนดิษฐ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๕ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

ภายใน ๑๐ วันทําการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓) 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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บรรณานุกรม 
 
 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๑). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑. 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๒). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๑ 
 

หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสงักัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 
  
  
  
๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
  
  
  
๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
  
  
  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
  
  
  
๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
  
  
  



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๒ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 

 
แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดบัความเสี่ยง 
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

ระดับตัวเลข 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

(โอกาสxผลกระทบ) O F 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

๔.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 
(ระบุงวดเวลา) 

๕.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตวัชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และแบบ ๔  

 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสีย่งที่มีอยู ่ (ระบุ)   
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และแบบ ๔  
 
 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง (ระบุ)   
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๓ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.กําหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ .........เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒........ 

(ระบุ) (ระบุ) มาตรการจัดการความเสี่ยง.........เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒........ 
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายที่มีอยู ่ (อธิบาย)  
 
 
 

การประเมินการควบคุม (อธิบาย)  
 
 
 

 ไม่เพียงพอ   
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (อธิบาย)  

 (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 
 
 
 
 
 

 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  อําเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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แบบ ๔ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ 

 

ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ระบุ) 
 
 
 
 
 
 

 สามารถลดความเสี่ยงลงได ้   ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
 

 



                
  
  
  
  
  
  
  

 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  84160 
โทรศัพท์ 0-7745-2616 
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