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ประกาศเทศบาลตําบลทายดง 

เรื่อง ประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐ

จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23      

ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานรัฐถือปฏิบัติ 

  เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  ขอ 2.6 หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอย ปละครั้งและตองมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผูเก่ียวของ

ทุกฝาย จึงประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนกรอบหรือ

แนวทางพ้ืนฐานในการดําเนินงานอันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูเก่ียวของทุกฝายและ

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ       ณ        วันท่ี     8      เดือน   มิถุนายน     พ.ศ.  2563 

 

 

      

         (นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค) 

       นายกเทศมนตรีตําบลทายดง 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนหนึ่งในเครื่องมือท่ีเทศบาลตําบลทายดง จัดทําตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ใหถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนเครื่องมือบริหารองคกรท่ีมีความสําคัญและ

นํามาใชอยางแพรหลายในการบริหารจัดการสถานการณท่ีมีความไมแนนอนและสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคกรและเปนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอการดําเนินการ

ขององคกรลดลงจนอยูในระดับท่ียอมรับไมได นอกจากนี้ยังถือเปนโอกาสในการสรางสรรคมูลคาเพ่ิมใหแก

องคกรดวย การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

  เทศบาลตําบลทายดง เล็งเห็นประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว จึงไดจัดให

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเปนกรอบข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีมาตรฐานและเปนไปตามหลัก

วิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission (COSO) ซ่ึงเปนมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของ

รัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด อันจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีใหแก

ประชาชนในพ้ืนท่ีและการบริหารของเทศบาลตําบลทายดง ใหเปนประโยชนสูงสุด 

  ทายท่ีสุดนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสาร      

และสรางความเขาใจในข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแกผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบล

ทายดง รวมท้ังใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพ่ือนําไปสูการบรรลุผล

ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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บทที่ 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี

การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0805.2/ว6858 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 

2562 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2562 เทศบาลตําบลทายดง จึงแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เทศบาลตําบลทายดง เพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมายดานการดําเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน ลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหนวยงาน ในหนวยงานดําเนินการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหเทศบาลตําบลทายดง 

1.2 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหฝายบริหาร และพนักงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตําบลทายดง 

  2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 

  3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 

  4. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  5. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของเทศบาลตําบล  

ทายดง 

  6. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับกลยุทธของเทศบาลตําบลทายดง 

  7. เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับเทศบาลตําบลทายดง 

1.3 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 

  การบริหารจัดการความเส่ียง หมายความวา กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ 

  ความเส่ียง หมายความวา ความเปนไปไดของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน และเปนอุปสรรคตอ

การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
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  ปจจัยความเส่ียง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

  การประเมินความเส่ียง หมายถึง ประเมินวาแตละปจจัยนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดมากนอย

เพียงใด และหากเกิดข้ึนแลวจะสงผลกระทบตอองคกรรุนแรงเพียงใด และนํามาจัดลําดับวาปจจัยเสี่ยงใดมี

ความสําคัญมากนอยกวากันเพ่ือจะไดกําหนดมาตรการตอบโตกับปจจัยเสี่ยงเหลานั้นไดอยางเหมาะสม 

  การควบคุมภายใน หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล หัวหนาหนวยงาน

ของรัฐของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และ

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
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บทที่ 2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

(Concept of Risk Management) 

  การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวอาจตองเผชิญกับปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงาน ซ่ึงการท่ีจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท้ังสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับโอกาสและความรุนแรง

ของปจจัยหรือเหตุการณตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือเผชิญอยู ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในจึงไดถูกนํามาใชในการเตรียมการเพ่ือปองกัน “ปญหา” จาก “ปจจัยเสี่ยง” ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะ

มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรโดยรวม 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณท่ีมีความไมแนนอนซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ดังนั้นองคกรจึงควรดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณท่ีอาจ

กอใหเกิดความเสียหาย แตสามารถบงชี้เหตุการณท่ีเปนโอกาสในการเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร สิ่งท่ีผูบริหารและ

ผูเก่ียวของใหความสําคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ขณะเดียวกัน

หากองคกรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรใหเกิดบูรณาการกับ ทุกกิจกรรมดําเนินงานขององคกร

ได ก็สามารถใชโอกาสของความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียอีกดวย 

ความสัมพันธของการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

  วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการองคกรท่ีดีคือ การติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแล

ใหมีการจัดกระบวนการเพ่ือใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพใหตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนเก่ียวของ โดย 3 หลักการท่ีมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 

  1. การบริหารความเสี่ยง 

  2. การควบคุมภายใน 

  3. การตรวจสอบภายใน 
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2.1 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

  หมายถึง การกําหนดนโยบาย โครงสราง และกระบวนการเพ่ือใหคณะกรรมการผูบริหารและ

บุคลากรขององคกร นําไปปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธและปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได องคกรจะตองสามารถบงชี้เหตุการณ ท่ีอาจเกิดข้ึน ประเมินผล

กระทบตอองคกร และกําหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความ

เชื่อม่ันในระดับหนึ่งวาผลการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดย

วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงนั้นเปนไปเพ่ือใหผลการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีวางไว รวมถึงเพ่ือใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ

องคกร กําหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได รวมท้ังการสราง

กรอบแนวทางในการดําเนินงานใหแกบุคลากรในองคกรเพ่ือใหความสามารถบริหารจัดการความไมแนนอนท่ี

จะเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเส่ียงท่ัวไปท้ังองคกร (Enterprise Risk Management: ERM) 

  หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสรางองคกร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม

ภารกิจ และวัฒนธรรมองคกรเขาดวยกัน โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 

  1. การผสมผสานและเปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคลองกับ

ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงคการตัดสินใจ และสามารถนําไปใช กับ

องคประกอบอ่ืนๆ ในการบริหารองคกร 

  2. การพิจารณาความเสี่ยงท้ังหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ท้ังระดับ โครงการ

ระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร ในปจจัยเสี่ยงดานตางๆ ไดแก ความเสี่ยงเก่ียวกับ กลยุทธ การ

ดําเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซ่ึงความเสี่ยงเหลานี้อาจทําใหเกิด ความเสียหาย ความไม

แนนอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  3. การมีความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงชี้ความเสี่ยงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบางและหาก

เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรไดมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

  4. การไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมโดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับคณะกรรมการ

ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนท่ีมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง 

  พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงท่ีดีขององคกรควรมีองคประกอบของการบริหารความเสี่ยง

ครบถวน โดยจะเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและควรถูกปลูกฝงรวมกับกิจกรรมปกติขององคกร

เพ่ือใหองคกรสามารถดําเนินการตามกลยุทธท่ีกําหนดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรตองการได 
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2.2 การควบคุมภายใน (Internal Control) 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตอง

รักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพม่ันคงและยั่งยืน โดยกฎหมายวาดวยวินัย

การเงินการคลังเพ่ือใหฐานะการเงินการคลังตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการดําเนินการการคลัง 

งบประมาณ วินัยรายได รายจาย ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพยสิน เงินคงคลังและ

หนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงไดกําหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี 

การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด ซ่ึงควบคุมภายในถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ ประหยัดและชวยปองกัน หรือ ลดความเสี่ยงจาการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง 

ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต 

  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางไดกําหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO 2 0 1 3 ซ่ึงไดมี

การปรับใหเหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนด

ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยงานรัฐ ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานและการบริหารงาน

ของหนวยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

  “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล หัวหนา

หนวยงานรัฐ ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล

วาการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงานและดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หนวยงานของรัฐตองใหความสําคัญกับวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 

  1. วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงค เก่ียวกับ

ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน ดาน

การเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของหนวยงาน

ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหนวยงานของรัฐ 

  2. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงค เก่ียวกับการ

รายงานทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเชื่อถือ

ได ทันเวลา โปรงใส หรือขอกําหนดอ่ืนทางราชการ 
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  3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance 

Objectives) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 

2.3 แนวทางการดําเนินการบริหารความเส่ียง 

  เทศบาลตําบลทายดง ไดแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เทศบาลตําบลทายดง และดําเนินการโดยมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห ประเมินและ

จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of 

Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

2. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

3. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification) 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

5. กลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response) 

6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 

7. ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

8. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring) 

  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบดวย 8 องคประกอบ ท่ีมีความ

เก่ียวของซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้องคประกอบเหลานี้เกิดจากการปฏิบัติงานรวมกันของฝายบริหาร ฝายปฏิบัติงาน 

และฝายสนับสนุนครอบคลุมทุกหนวยงานในองคกร ผสมผสานเขากับกลยุทธในการบริหารจัดการ โดยมีความ

เชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองคกรสูระดับฝายดําเนินกิจกรรมและเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยาง

ตอเนื่องภายในองคกร องคประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไดแก 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร นโยบาย แผนยุทธศาสตรขององคกร พ้ืนฐานท่ีสําคัญของกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง 

2. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับนโยบายและ

แผนยุทธศาสตร 

3. การระบุเหตุการณ การบงชี้และเขาใจความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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4. การประเมินความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 

5. การตอบสนองความเสี่ยง กําหนดการจัดการความเสี่ยง 

6. กิจกรรมควบคุม พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมท้ังความสัมพันธของตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน 

ผูบริหารควรนําวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามเพ่ือใหม่ันใจไดวามีการดําเนินการตามวิธีการท่ี

กําหนดไว กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการจัดการ      

ความเสี่ยง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีมีความตระหนักและเขาใจใน

นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

8. การติดตามและประเมินผล ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง 

(1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 

  สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกร สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนด

กิจกรรม การบงชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในองคประกอบดวยหลายปจจัย เชน 

วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบ

สารสนเทศ ระเบียบ เปนตน 

  1.1 การกําหนดคาความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 

   ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยง

ท่ีองคกรจะยอมรับไดเพ่ือชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรตองสอดคลองกับเปาหมายของ

องคกร โดยมิควรกําหนดในระดับ ท่ีต่ําวาเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว 

  2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 

   องคกรควรจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และมี

ความสอดคลองกัน เพ่ือใหทุกคนในองคกรนําไปปฏิบัติได และควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจอยูใน

รูปแบบคูมือการบริหารความเสี่ยงก็ได 

  2.3 วัฒนธรรมองคกร และการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผูบริหาร 

   องคกรควรใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดใหมีการบริหารความ

เสี่ยงทุกระดับอยางท่ัวถึงและตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร กลาวคือ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและ

ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังใหมีการกําหนดเจาของความเสี่ยง (Risk Owner) ท่ี

จะตองดําเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลักในการ

พัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
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(2) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective Setting) 

  การกําหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร

จะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ วัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคกรจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงานของ

องคกรและวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานยอยจะตองสอดคลองกับ   

พันธกิจ/หนาท่ี/เปาประสงคของหนวยงานยอยเพ่ือใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ทราบขอบเขต

การดําเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน ดังนั้นวัตถุประสงค

จะตองแสดงใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ท่ีองคกรตองการจะบรรลุ ไมใชกลาวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน 

  การกําหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจนชวย

ใหการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางครบถวน ซ่ึงวัตถุประสงคองคกรสามารถกําหนดไดดวย

ตัวชี้วัดและเปาหมายตามนโยบายนายกองคกรการบริหารสวนตําบลองครักษ แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป พ.ศ. 

2561-2564 แผนปฏิบัติการของหนวยงานและอาจมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ เพ่ิมเติมใหครบถวนสมบูรณมากข้ึน

ตามภารกิจหนาท่ีของหนวยงาน 

(3) การระบุเหตุการณ (Event Identification) 

  การระบุเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงเปนการคนหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปจจัยของความ

เสี่ยง โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอเปาหมาย ผลลัพธขององคกรตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและ

กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

แหลงท่ีมาของปจจัยตางๆ ไดแก 

ปจจัยภายในองคกร เชน วัตถุประสงคขององคกรกระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบายและกลยุทธ

วัฒนธรรมองคกร สภาพการเงิน โครงสราง องคกรและระบบการบริหารงาน ประสบการณการทํางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของภายในองคกร เปนตน 

ปจจัยภายนอกองคกร เชน นโยบายรัฐบาลสภาวะเศรษฐกิจ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับสภาวะการแขงขัน 

สภาพสังคม เหตุการณธรรมชาติ กฎระเบียบ ภายนอกองคกร และการเมือง เปนตน 

การระบุปจจัยเส่ียง จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงระดับหนวยงานสวนยอย เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตรองคกรท่ีถายทอดลงสูหนวยงานยอยในสวนท่ีหนวยงานยอยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึง

ความเสี่ยงระดับโครงการท่ีผูจัดการโครงการไมสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหาร

และจัดการของผูจัดโครงการในแตละโครงการและเปนความเสี่ยงท่ีหนวยงานยอยไมสามารถจัดการใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานยอยเอง ซ่ึงหนวยงานยอยตองใชเปนขอมูล
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ประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย รวมท้ังการ

รายงานตามระบบการควบคุมภายในตอไป 

  2. ความเสี่ยงระดับองคกร เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของโดยตรงกับยุทธศาสตร องคกร หรือการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารระดับสูง โดยใหองคกรพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับ

ความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตอไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงท่ีหนวยงานยอย

ไมสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานยอยใดเพียงหนวยงาน

เดียว จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานยอยตางๆ หรือตองบูรณาการการดําเนินงานจากหลาย

หนวยงาน ท้ังนี้การระบุปจจัยเสี่ยงจะเริ่มตนท่ีเปาประสงคหรือวัตถุประสงคขององคกร โดยมีความเชื่อมโยง

ตอการบริหารความเสี่ยง หนวยงานยอยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพ่ือใหเปนภาพความเสี่ยง

องคกรท่ีไมมีความซํ้าซอนกัน 

  การคนหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากขอมูลสถิติของความเสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึน การสํารวนใน

ปจจุบันหรือคาดวาอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การรวบรวมขอมูลเพ่ือบงชี้เหตุการณท่ีมีความเสี่ยงจะเปนการ

รวบรวมขอมูลท้ังแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผูบริหารของหนวยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงดาน

กลยุทธขององคกรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานตางๆ เพ่ือระบุ

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดท้ังจากผูบริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผูบริหารและคณะทํางานฯ รวบรวมเปนรายการ

ความเสี่ยงองคกร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในข้ันตอนตอไป 

  การบงชี้ความเสี่ยงจะตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกครั้งและควรระบุใหครบทุก

สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือใหผูบริหารสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหบริหารจัดการ

ความเสี่ยงไดตรงกับสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

(4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  หลังจากคนหาและระบุความเสี่ยงไดแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการวิเคราะห เพ่ือจัดระดับ

โอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยในข้ันตอนนี้เปนการนํา

เหตุการณความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีมีการคนพบหรือระบุไดมาทําการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ

ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเปนไปไดเพ่ือระบุระดับความสําคัญความสําคัญของความเสี่ยง 

  การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอองคกรมากนอย

เพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมาณผลคาระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว ท้ัง 2 ดาน (Impact & Likelihood) 

  การกําหนดนิยามของระดับคะแนน จําเปนตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับ ระดับความ

เสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได (Risk appetite) ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลาดวย จึงควร
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มีการทบทวนนิยามดังกลาวในแตละป สําหรับในเบื้องตนสามารถกําหนดนิยามเปนแนวทางในการพิจารณาใช

ประเมินความเสี่ยงเบื้องตน ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน 

จากนั้นจึงคํานวณใหระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนท้ัง 2 ดาน ดังตัวอยางอยางตอไปนี้ 

 

ปจจัยเสี่ยง  โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ  ระดับความเสี่ยง 

   เปนไปไดท่ีเกิดข้ึน         ความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) 

    (Likelihood) 

ปจจัยเสี่ยง A   3    1  3 x 1 = 3 

ปจจัยเสี่ยง B   3    3  3 x 3 = 9 

ปจจัยเสี่ยง C   4    4  4 x 4 = 16 

ปจจัยเสี่ยง D   4    5  4 x 5 = 20 

   

  เม่ือไดระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแลวก็สามารถจัดทําแผนผังความเสี่ยงองคกร    

(Risk Profile) 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใชหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความเสี่ยงซ่ึง

แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x 

ผลกระทบ) ซ่ึงระดับความเสี่ยงแบงตามความสําคัญเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ   ระดับคะแนน     ความหมาย 

ความเสี่ยง 

สูงมาก   17 – 25 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงให    

                                                 อยูในระดับท่ียอมรับไดทันที (ตัวอยางความเสี่ยง D ระดับ คะแนน 

   ความเสี่ยงเทากับ 20) 

   สูง 10 – 16 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยู 

ในระดับท่ียอมรับได (ตัวอยางความเสี่ยง C ระดับคะแนน  

ความเสี่ยงเทากับ 16) 

  ปานกลาง  5 – 9  ระดับท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยง 

     ไปยังระดับท่ียอมรับไมได (ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนน 

     ความเสี่ยงเทากับ 9) 
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    นอย   3 – 4  ระดับท่ียอมรับไดโดยใชวิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี 

กําหนด (ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเทากับ 3) 

  นอยมาก  1 – 2   ระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

  ท้ังนี้ แผนบริหารความเสี่ยงตองเปนกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงคาใชจาย

และผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากดําเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมท่ีกําหนดไวในแผนบริหาร

ความเสี่ยงแลวเพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลง 

  การประเมินความเสี่ยงจําเปนตองมีการประเมินอยางนอย 2 ครั้งในแตละรอบของการ

บริหารความเสี่ยง คือ กอนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองคกรและหลังจากสิ้นสุดการดําเนินการกิจกรรมตาม

แผนบริหารความเสี่ยงองคกรเพ่ือใหสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการกิจกรรม การจัดการความ

เสี่ยงตางๆ โดยอาจเพ่ิมความถ่ีการประเมินระหวางรอบได ท้ังนี้เพ่ือใชผลการประเมินเปรียบเทียบ และ

ปรับปรุงกลยุทธ/มาตรการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

(5) การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 

  ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงใหเหมาะสม 

กลาวคือ การดําเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีจัดการท่ีสอดคลองกับระดับ

ความเสี่ยงท่ีประเมินไวและตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง 

ดังนี้ 

  5.1 ความเส่ียงท่ีตองควบคุม 

   5.1.1 กลยุทธ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 

    เปนการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือขนาดของ

ผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีกําหนดซ่ึงเปนระดับท่ีสามารถยอมรับได ประกอบดวย 

    - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เชน การจัดซ้ืออุปกรณเพ่ือ

ปองกันอันตรายจาการทํางานหรือการจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมจากเดิม การจัดทําแผนฉุกเฉิน เปนตน 

    - กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดข้ึนของความเสี่ยง เชน การปรับปรุง แกไข

การบวนการ การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย เปนตน 
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   5.1.2 กลยุทธ T: Transfer Risk (การถายโอนความเสี่ยง) 

    เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 

เชน การจางบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถหรือความชํานาญ ในเรื่องตางๆ เหลานั้นดําเนินการแทน 

(Outsource) เปนตน 

  5.2 ความเส่ียงท่ีตองยกเลิก 

   กลยุทธ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) 

   กรณีท่ีไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได อาจใชวิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค ยกเลิก

หรือไมดําเนินการกิจกรรมนั้นๆเลย เชน การระงับ/การหยุดดําเนินกิจการ การลุงทุนในโครงการขนาดใหญมี

งบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มโครงการ ซ่ึงหากมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาตามมา

ท้ังดานการเงินและดานอ่ืนๆ ก็จะไมดําเนินการ เปนตน 

  5.3 ความเส่ียงท่ียอมรับได 

   5.3.1  กลยุทธ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) 

    เปนการยอมรับความเสี่ยงสามารถเกิดข้ึนไดภายใตระดับความเสี่ยงท่ี

สามารถยอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใชวิธีควบคุมปกติ

ในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ท้ังนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยูในระดับต่ํามาก

หรือวิธีการท่ีจะนํามาใชควบคุมความเสี่ยงท่ีมีตนทุนสูงเม่ือเทียบกับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง

นั้นไมคุมคาตอการดําเนินการ 

   5.3.2 กลยุทธการควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถายโอน  

ความเสี่ยง 

    กรณีตองการจัดการกับความเสี่ยงท่ียอมรับไดใหอยูในระดับความเสี่ยงท่ี

ลดลงไปอีก ท้ังนี้การเลือกกลยุทธตองคํานึงถึงตนทุนการบริหาร จัดการท้ังดานบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช

หากสามารถกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงหลายความเสี่ยงดวยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ

ชวยลดตนทุนในการบริหารความเสี่ยงได 

การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายใน 

  เพ่ือใหการบริหารแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพท้ังระดับหนวยงานยอยและระดับองคกร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองคประกอบในลักษณะ

เดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง กําหนดระยะเวลา

ดําเนินการของกิจกรรม และผูรับผิดชอบ เม่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน

เรียบรอยแลวจําเปนท่ีจะตองมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในองคกรใหบุคลากร
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ท้ังหมดทราบและเขาใจสอดคลองกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงขององคกรรวมท้ังสนับสนุนรวม

ดําเนินการกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จตามท่ีตองการ 

การกําหนดแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองกําหนดใหครอบคลุมทุกสาเหตุของความเส่ียง 

  องคกรมีการดําเนินงานท้ังดานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซ่ึงมีวัตถุประสงค/

เปาหมายรวมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมได การควบคุมภายในเปนการบวนการและ

มาตรการตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยาง

สมเหตุสมผลในดานการดําเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีไดรับการออกแบบให

สามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกรเพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ

ท่ีองคกรยอมรับได เม่ือบริหารความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับไดแลว ความเสี่ยงนั้นจะถูกสง

ตอไปยังกระบวนการดําเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดดวยกระบวนการ

ดําเนินงานปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยงเม่ือองคกรมีการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
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(6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

  `กิจกรรมการควบคุมในท่ีนี้ หมายถึง หลักเกณฑ/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม

ภายในเพ่ือใหม่ันใจวาองคกรไดมีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงท่ีฝายบริหารได

กําหนดไว การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหนวยงานยอยเปนการประเมินองคกรประกอบของการ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกําหนด มี 5 

องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

5. องคประกอบ (17 หลักการ) 

 1.) สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

  สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานท่ีสงผลใหมีการนํา การควบคุม

ภายในมาปฏิบัติท่ัวท้ังหนวยงานรัฐ ท้ังนี้ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุกระดับ

ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมท้ังการดําเนินงานท่ีคาดหวังของผูกํากับดูแลและฝาย

บริหาร ท้ังนี้สภาพแวดลอมของการควบคุมดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอองคประกอบของ

การควบคุมภายในอ่ืนๆ 

  สภาพแวดลอมการควบคุมประกอบดวย 5 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงการยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและจริยธรรม 

  (2) ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมี

หนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม

ภายใน 

  (3) หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจ หนาท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกํากับดูแล 

  (4) หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

  (5) หนวยงานของรับกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน

ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
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 2.) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจําเพ่ือระบุ

และวิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐรวมถึงกําหนดวิธีการ

จัดการความเสี่ยงนั้น ฝายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายใน

ท้ังหมดท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 

  การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

วัตถุประสงค 

  (2) หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยาง

ครอบคลุม ท้ังหนวยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

  (3) หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยง

ท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

  (4) หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอระบบการ

ควบคุมภายใน 

 3.) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติท่ีกําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให

ม่ันใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

กิจกรรมการควบคุมไดรับการนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของหนวยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอน

การดําเนินงานตางๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

  กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

  (2) หนวยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค 

  (3) หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไวในนโยบายประกอบดวย

ผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
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 4.) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication) 

  สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีจะชวยใหมีการดําเนินการตามการควบคุม

ภายในท่ีกําหนดเพ่ือสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดข้ึนไดท้ังจากภายใน

และภายนอก และเปนชองทางเพ่ือใหทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของหนวยงาน

ของรัฐ การสื่อสารจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการ

ควบคุมภายในท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงค 

  สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย 3 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพเพ่ือ

สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

  (2) หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงคและความ

รับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี

กําหนด 

  (3) หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 5.) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

  กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานการประเมินผลเปนรายครั้ง

เปนการประเมินผลท้ังสองวิธีรวมกัน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ

องคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องคประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอหนวยงานของรัฐใหรายงานตอฝายบริหารและผูกํากับดูแลอยางทันเวลา 

  กิจกรรมการติดตามผลประกอบดวย 2 หลักการ ดังนี้ 

  (1) หนวยงานของรัฐระบุพัฒนาและดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และ/หรือ

การประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน 

  (2) หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายใน

อยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 
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(7) สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

  องคกรควรกําหนดใหมีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับองคกรท้ังจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอกองคกร

ควรตองไดรับการบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนท่ีมีความสําคัญ

เก่ียวกับการบงชี้ ประเมิน และการตอบสนองตอความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือใหองคกรสามารถ

ตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิผลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององคกร การ

สื่อสารท่ีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทําใหเกิดความลมเหลวในการสรางการยอมรับนโยบายและกรอบ

การบริหารความเสี่ยงผูบริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสรางความตระหนักเรื่องความเสี่ยงใหกับองคกร 

เชน อาจมีการจัดแถลงการณท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงขององคกร และการมอบหมาย

อํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจน การสื่อสารเก่ียวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานท่ีควรจะสอดคลองและเสริมสราง

วัฒนธรรมท่ีพึงประสงคในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง ดังตอไปนี้ 

 1. ความสําคัญและความจําเปนของการบริหารความเสี่ยงขององคกรท่ีมีประสิทธิผล 

 2. วัตถุประสงคขององคกร 

 3. ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได 

 4. การใชภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

 5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีจะสนับสนุนและนําองคประกอบตางๆ ของการบริหาร

ความเสี่ยงขององคกรมาใช 

(8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

  เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนงานการควบคุมภายในแลว จะตองมี

การรายงานและติดตามผลเปนระยะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม 

โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในรวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีไดมีการดําเนินการไปแลว

วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม โดยผูรับผิดชอบดาน

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในไดมีประสิทธิภาพควรดําเนินการตอเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควร

ปรับเปลี่ยนและนําผลการติดตามดังกลาวรายงานใหคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบรับทราบ 
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2.4 ภายรวมกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลทายดง 

 

* หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐและมาตรฐานการควบคุม

สําหรับหนวยงานของรับ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  ตามท่ีกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางกําหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค

ราชการ ไดกําหนดข้ึนโดยประยุกตจากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 

Organization of the Tread way Commission (COSO) ซ่ึงเปนระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึง

องคประกอบตางๆ ในการบริหารงานและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป รวมท้ังศึกษาแนวคิดจากผูเชี่ยวชาญและ

เอกสารทางวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวกับการควบคุมภายใน อยางไรก็ตาม ตัวอยางกิจกรรมการควบคุมในแนว

ปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนเปนเพียงตัวอยางกิจกรรมหลักๆ ซ่ึงไมใชกิจกรรมท้ังหมดท่ีภาคราชการมีอยูดังนั้น แตละ

สวนราชการซ่ึงมีกิจกรรมการดําเนินงานหลากหลายแตกตางกัน สามารถนําไปประยุกตและกําหนดระบบการ

ควบคุมภายในของหนวยงานใหเหมาะสมตอไป โดยเทศบาลตําบลทายดง ดําเนินการควบคุมภายใน มี

องคประกอบ 5 สวน ดังนี้ 

  1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

  3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

  5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
 

  1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

   สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตางๆ ท่ีสงผลใหเกิด

ระบบการควบคุมในหนวยงาน ในการดําเนินงานจะมีหลายปจจัยท่ีสงผลใหเกิดมาตรการ การควบคุมภายใน

ข้ึนในหนวยงาน ซ่ึงฝายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญตอการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุม

ภายในหนวยงาน เชน จริยธรรมของการทํางาน ความซ่ือสัตย ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนํา

ท่ีดี ซ่ึงรวมท้ังการกําหนดนโยบาย โครงสราง และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับตัวอยางสภาพแวดลอม

การควบคุมในหนวยงาน เชน 
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  1.1 ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหาร 

   ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผูบริหารแตละบุคคลยอมแตกตางกัน และจะ

เปนปจจัยท่ีสงผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน เพราะผูบริหารมีหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายมาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แตอยางไรก็ตาม ผูบริหารตองรับผิดชอบในการเลือกปรัชญา

และวิธีการทํางานท่ีเหมาระสมกับสถานการณ รวมท้ังรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารสามารถสงเสริมและ

สนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

   (1) กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการ

ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน และแจงใหบุคลาการทุกคนในหนวยงานทราบ 

   (2) กําหนดโครงสรางการจัดหนวยงานใหเหมาะสม มีสายงานบังคับบัญชา และ

ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในท่ีชัดเจน รวมท้ังมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหแก

บุคลากรในแตละตําแหนงอยางเหมาะสม 

   (3) กําหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง (Job Description) ของบุคลากรทุก

ตําแหนง หนาท่ี และระดับของความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนตองใชในแตละงานอยางชัดเจน 

   (4) กําหนดใหมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคลากร 

ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอยางชัดเจน และเปนธรรม รวมท้ังกําหนดบทลงโทษทางวินัย

ใหชัดเจน 

   (5) กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) และหนวยตรวจสอบภายใน 

  1.2 ความซ่ือสัตยและจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

   การบริหารและการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม เปนสิ่งท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งท้ังสองประการนี้ เปนสิ่งท่ีตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดข้ึน โดยการประชาสัมพันธ 

ฝกอบรม หรือกําหนดสิ่งจูงใจ และผูบริหารตองเปนตัวอยางของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ท้ังนี้ ผูบริหารตองมี

การสื่อสารใหเจาหนาท่ีทุกคนในหนวยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณคาในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตยและมีจริยธรรม จนเปนบรรทัดฐานหรือขอตากลงรวมกันท่ีใหหนวยงานถือปฏิบัติ เพราะความซ่ือสัตย

และจริยธรรมเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญของสภาพแวดลอมการควบคุม โดยผูบริหารควรดําเนินการ ดังนี้ 

  (1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานใหชัดเจน และทําตัวใหเปนตัวอยางสมํ่าเสมอ 

ท้ังโดยคําพูดและการกระทํา 
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  (2) สื่อสารและแจงใหเจาหนาท่ีทุกคนไดรับทราบ ตลอดจนเขาใจในหลักการของจริยธรรม

ดังกลาว 

  (3) จัดทําขอกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหนวยงานไวใหชัดเจน โดยรวมถึง

กรณีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวย 

  (4) ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจใหเกิดการกระทําผิด 

  ความซ่ือสัตยและจริยธรรมเปนปจจัยเบื้องตนท่ีสําคัญ ซ่ึงจะสงผลถึงการจัดโครงสรางของ

หนวยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองคประกอบของระบบการควบคุมภายในอ่ืนๆ ดวย 

  1.3 โครงสรางของหนวยงาน 

   โครงสรางของหนวยงานท่ีไดรับการจัดไวเปนอยางดี จะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําให

ผูบริหารสามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานไดถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย

การจัดโครงสรางของหนวยงานใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหนวยงานนั้นๆ เชน 

  (1) การรวมศูนยอํานาจหรือกระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ หากกิจการ

เลือกใชการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผูท่ีไดรับอํานาจยอมมีความสําคัญ กรณีวิธี

กระจายศูนยอํานาจการตัดสินใจ ระบบและข้ันตอนการทํางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี

ความสําคัญมากกวาคุณสมบัติของตัวบุคคล 

  (2) การจัดโครงสรางของหนวยงานท่ีมีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใชโครงสรางและการ

ควบคุมท่ีเปนระเบียบแบบแผนแนนอน แตโครงสรางท่ีมีรูปแบบแนนอน อาจไมเหมาะสมกับกิจกรรมการ

บริการหรืองานท่ีเก่ียวกับการคนควาวิจัยทางวิชาการ เปนตน 

  (3) การมอบอํานาจตองใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และตอง

ชัดเจน 

  1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 

   ปจจัยสําคัญท่ีชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรใน

หนวยงานนั่นเองท่ีเปนตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและ

เหมาะสม จะชวยใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เชน 

  (1) กําหนดหลักเกณฑท่ีชัดเจนเก่ียวกับการวาจาง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง รวมท้ังการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนๆ 
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  (2) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจาหนาท่ีในแตละตําแหนง

ใหชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน 

  (3) กําหนดมาตรการเก่ียวกับการประกันความซ่ือสัตยของพนักงาน 

  (4) มีระบบการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อยางเปนระบบและ

สมํ่าเสมอ 

  (5) กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of Interest) ตอ

หนวยงาน 

  1.5 การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

   การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหนวยงาน เปนปจจัย

สําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดอํานาจหนาท่ีความ

รับผิดชอบของบุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน ดังนี้ 

  (1) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละตําแหนงใหชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจาย

อํานาจและระบบการสอบยันความถูกตองระหวางกัน 

  (2) กําหนดคูมือปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  (3) กําหนดระบบการติดตามประเมินผล ซ่ึงรวมถึงการจัดทําแผนงาน และระบบการรายงาน

ผลงานอยางสมํ่าเสมอ 

  1.6 คณะกรรมการตรวจและการและการตรวจสอบภายใน 

   คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเปนกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่ง

ในการชวยตรวจสอบและสอบทานงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีฝายบริหารวางไว คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ความรูความสามารถและมีความเปนอิสระในการทํางาน จะชวยสงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลอมการ

ควบคุมภายในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

  สภาพแวดลอมการควบคุม เปนองคประกอบเก่ียวกับการสรางบรรยากาศในหนวยงาน 

เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึง

เปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีจะสงเสริมองคประกอบการควบคุมอ่ืนๆ ตอไป 
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  2. การประเมินความเส่ียง 

   ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณท่ีไมพึงประสงคหรือการกระทําใดๆ อันจะกอใหเกิด

ผลลัพธในดานลบหรือเปนผลลัพธท่ีไมตองการ ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด ความ

เสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหนวยงานตรวจไมพบ

ขอผิดพลาด ฯลฯ 

  (1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหนวยงาน 

   ความเสี่ยงลักษณะนี้ เปนความเสี่ยงท่ีมีอยูโดยธรรมชาติในงานนั้นๆ เองเม่ือใดก็

ตามท่ีตัดสินใจท่ีจะทํางานหรือกิจกรรม ก็ยอมจะมีความเสี่ยงเกิดข้ึน เชน การทําธุรกิจการคาขายกับ

ตางประเทศหรือการสั่งซ้ือของจากตางประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราเปลี่ยนท่ีอาจ

เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 

  (2) ความเสี่ยงจาการควบคุมภายใน 

   ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงท่ีระบบการควบคุมภายในของ

หนวยงานไมครอบคลุม และไมสามารถปองกันขอผิดพลาดจากการดําเนินงานของหนวยงานได อาจเปนเพราะ

หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน หรือ

หนวยงานนั้นไมมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดไว เปนตน 

  (3) ความเสี่ยงจาการตรวจไมพบขอผิดพลาด 

   ความเสี่ยงลักษณะนี้ เปนความเสี่ยงท่ีการตรวจสอบไมสามารถคนพบความผิดพลาด

ของรายการท่ีมีอยู เนื่องจากผูตรวจสอบไมสามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หนวยงานนี้ได และจําเปนตองใช

ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุมตัวอยางหรืออาจเนื่องจากผูตรวจสอบไมมีความอิสระเพียงพอหรือไมอยูใน

วิสัยท่ีจะเขาไปตรวจสอบได 

  สาเหตุของความเส่ียงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน 

  - ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซ่ือสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรการ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาท่ีบอยครั้ง 

การควบคุมกํากับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

  - ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีหรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
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  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความ

เสี่ยง และการกําหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 

  การประเมินความเสี่ยงในหนวยงาน จะเปนการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ

หนวยงาน เพ่ือใหทราบเหตุการณของความเสี่ยงและหาทางแกไขและควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ีเกิด

ความเสียหายนอยท่ีสุด 

  กระบวนการในการประเมินความเส่ียง 

  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีหนวยงานยอมรับได

สามารถดําเนินการเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ศึกษาวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

   วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน จะตองสอดคลองกับภารกิจ (Mission) 

ของหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงโดยท่ัวไปวัตถุประสงคของหนวยงานจะแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

   1.1 วัตถุประสงคในระดับหนวยงาน (Entity – Level objectives) เปน

วัตถุประสงคของการดําเนินงานในภายรวมของหนวยงาน โดยท่ัวไปจะระบุไวในแผนกลยุทธ และแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน เชนเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธในภาพรวมหนวยงาน เชน 

ภารกิจหลักของหนวยงาน โครงสรางของหนวยงาน แนวโนมการดําเนินงานของหนวยงานในอนาคต นโยบาย

การบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เปนตน 

   1.2 วัตถุประสงคในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives) เปน

วัตถุประสงคของการดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกิจกรรมท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน ซ่ึงวัตถุประสงคของแตละกิจกรรมจะตองสนับสนุน และสอดคลองกับวัตถุประสงค

ในระดับหนวยงาน เชน ระบบการประมวลขอมูลทางการเงินและบัญชี เปนตน 

  2. ระบุปจจัยเสี่ยง 

   ปจจัยเสียของหนวยงานสามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลกระทบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย หรือผลการดําเนินงานในหนวยงาน เชน การ

เปลี่ยนตัวผูบริหารและผูปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสําคัญๆ บอยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมๆ ของรัฐบาล

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน เปนตน 

  เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแตละชนิดมีผลกระทบตอการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงานไมเทากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผูบริหารตองติดตาม

พิจารณา และระบุปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาท่ีคาดวาจะเกิด ซ่ึงควรครอบคลุม 
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  (1) ผลกระทบจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม

ตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

  (2) ปจจัยความเสี่ยงท่ีไดระบุไวในการวางแผน และการประมาณการของหนวยงาน 

  (3) ขอตรวจพบท่ีไดรับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 

  (4) ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน เชน ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานในอดีตท่ีผานมาไมบรรลุตามวัตถุประสงค คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ี

รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอกําหนดตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ฯลฯ 

  3. การวิเคราะหและจัดระดับความเส่ียง 

   การวิเคราะหถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงท่ีมีตอหนวยงาน ซ่ึงโดยปกติปจจัยเสี่ยงแต

ละปจจัยมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยไมเทากัน การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกตางกัน ผูบริหาร

ควรใหความสําคัญกับความเสี่ยงท่ีมีในสําคัญ และมีโอกาสเกิดข้ึนบยอๆ จึงควรพิจารณาเลือกใชวิธีการหรือ

เทคนิคท่ีใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถประเมินระดับความสําคัญ

ของความเสี่ยงไดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผลเสียหารท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยง โดยท่ัวไปข้ันตอน

การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง จะเปนดังนี้ 

  3.1 ประเมินระดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง คือ การนําปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยมาพิจารณา

ถึงความสําคัญวา เกิดข้ึนแลวมีผลกระทบตอหนวยงานมากนอยแคไหน โดยอาจวัดเปนระดับนอย           

ปานกลาง สูง 

  3.2 ประเมินความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึน คือ การพิจารณาวาปจจัยเสี่ยงท่ีไดเรียงลําดับ

ความสําคัญไวแลว มีโอกาสท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับนอยมาก นอย ปานกลาง สูง 

  การวิเคราะหโดยการประเมินความสําคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปจจัยเสี่ยงจะเกิดข้ึนอาจ

ใชผสมผสานกัน เชน ปจจัยเสี่ยงบางอยางมีอัตราความถ่ีสูง เม่ือเกิดข้ึนแตละครั้งสูญเสียเงินนอย แตถาเกิด

บอยๆ เขา โดยรวมอาจมีจํานวนเงินสูงก็จะใหเกิดความสําคัญได 

  3.3 เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยบางครั้งอาจไมจําเปนตอง

วิเคราะหในรูปแบบตัวเลข แตอาจวิเคราะหออกมาเปนระดับตางๆ เชน สําคัญมาก ปานกลาง หรือนอย     

เปนตน 
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4. กําหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง 

   เม่ือหนวยงานสามารถวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ฝายบริหารควร

พิจารณาหาวิธีเพ่ือปองกันความเสี่ยงนั้นๆ โดยตองคํานึงถึงคาใชจายท่ีตองใชวาคุมกับประโยชนท่ีจะไดรับ

หรือไม ซ่ึงในการกําหนดแนวทางในการปองกันหรือลดความเสี่ยง 

  ผูบริหารควรพิจารณาวาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด เชน 

  4.1 กรณีท่ีเปนความเสี่ยงเก่ียวกับหนวยงานโดยรวม ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอกท่ีมิไดอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยการบริหารความ

เสี่ยง ซ่ึงมีกลยุทธ ดังนี้ 

  (1) กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง และกําหนดความสัมพันธระหวางหนาท่ีการบริหารความเสี่ยงกับหนาท่ีการประเมินความ

เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มตนดวยการกําหนดวัตถุประสงค ซ่ึงสัมพันธกับกลยุทธและ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงดวยการระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน การ

จัดลําดับความสําคัญ และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหลานั้นท่ีอาจเกิดข้ึนตอหนวยงาน 

  (2) ประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซ่ึงจะใชระบุความเสี่ยงท้ังหมดท่ี

เปนไปได เพ่ือใชเปนจุดเริ่มตนในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดกอน 

และจัดสรรทรัพยากรใหอยางเหมาะสม 

  (3) พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี่ยง กลยุทธการบริหารความเสี่ยงท่ีจะประสบ

ความสําเร็จ ตองมีความเก่ียวเนื่องหรือสอดคลองกับกลยุทธของหนวยงานโดยตรง กลยุทธการบริหารความ

เสี่ยง ตองไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละประเภท เชน กลยุทธการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การ

ลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง เปนตน 

  (4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตองพัฒนาเทคนิคการ

บริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติของหนวยงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน

กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

  (5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนข้ันตอนของหนวยงานตอง

อาศัยงานดานตรวจสอบภายใน โดยในข้ันตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนๆ เชน การ

ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย อยางไรก็ตามการ

บริหารความเสี่ยงท่ีสัมฤทธิ์ผล หมายถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน การเชื่อมโยงการประเมิน

ผลตอบแทนท่ีเพ่ิมคาใหแกผู ถือหุน (สําหรับธุรกิจ) และหนวยงาน หนาท่ีการติดตามประเมินผลจะมี

ความสัมพันธใกลชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานใน ขอ (2) ดังกลาว 
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  (6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ

บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง มีความสําคัญอยางยิ่งตอการประสบความสําเร็จของหนวยงานในท่ีสุด 

แหลงขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง

เชื่อถือไดและขอมูลท่ีเกิดจากการสะทอนความเสี่ยงของหนวยงาน การปรับปรุงตองรวมถึงระบบการวัดเปน

จํานวนหนวยท่ีใชไดในระยะยาว เชน จํานวน และผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีไดรับการจัดการภายใน

กระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลท่ีเชื่อถือไดจึงเปนสิ่งจําเปน 

และจะทําใหหนวยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ท่ีหนวยงานจะสามารถรับไดหรือไม

เพียงใด 

  5.2 กรณีท่ีเปนความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายในและอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการ

ควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสม 

  การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการใหความเสี่ยงอยูในสภาพท่ีเปนผลดีกับหนวยงานนั้นจะ

มีลักษณะการจัดการได 5 ลักษณะ คือ 

  (1) การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเสี่ยงนั้น 

  (2) การจัดการในลักษณะท่ีทําใหลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสูระดับความ    

เสี่ยงต่ํา  

  (3) การจัดการในลักษณะท่ีเปนการกระจายความเสี่ยง 

  (4) การจัดการในลักษณะท่ีเปนการถายโอนความเสี่ยงหรือโยกยายความเสี่ยง 

  (5) การจัดการในลักษณะท่ีเปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

  การจะใชวิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกลาวขางตอง ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ

ความเหมาะสมของการดําเนินงานในหนวยงานนั้นๆ ดวย ท้ังนี้การจัดการความเสี่ยงจะตองคํานึงถึงเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

  (1) ตองกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนวาจะทําอะไร ณ จุดใด 

  (2) ตองปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหนวยงานหรือไม อยางไร ณ 

จุดใด  

  (3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร ตองดําเนินการใหเกิดความชัดเจน และตอง

สื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานทราบดวย 
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  (4) ตองมีการรายงานผล เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

   หนวยงานจึงตองจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยูเสมอ และสรางกลไกชวยบริหาร

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได หรือกําหนดมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมตอไป 

  3. กิจกรรมการควบคุม 

   กิจกรรมการควบคุม เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีหนวยงาน

ตองจัดใหมีข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงและทําใหเกิดความคุมคา ตลอดจนใหฝายบริหารเกิดความม่ันใจใน

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู 

  ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเปนและลักษณะของการ

ควบคุม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนั้นๆ เชน 

  1.) การควบคุมในลักษณะการปองกันการผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติ (Preventive 

Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก โดย

เหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดข้ึน เชน การแบงแยกหนาท่ีผูรับเงิน ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี การ

กําหนดวงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น เปนตน 

  2.) การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด (Detective Control) เปนการ

ควบคุมท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือคนพบขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เชน การทํางบกระทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจําป การทบทวนการปฏิบัติงานของหนวยงานในภาพรวม เปนตน 

  3.) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เปนการควบคุมท่ีกําหนด

ข้ึนเพ่ือเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

  4.) อ่ืนๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงาน 

  4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

   สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารท่ีใชในการบริหาร ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับการเงิน

และไมใชการเงินรวมท้ังขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท้ังจากแหลงภายในและภายนอก 

   การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดี

ระหวางบุคคลท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการงานท่ีสัมพันธกัน การสื่อสารจะเกิดข้ึนไดท่ังภายในและ

ภายนอกหนวยงานระบบการสื่อสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง และติดตอ

ระหวางหนวยงานอยางท่ัวถึงครบถวน 
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  หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความตองการ ผูใชขอมูลอยางเพียงพอ 

และเหมาะสมทันตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ขาวสารท่ีถูกตองเชื่อถือได ทัน

เหตุการณ และสะดวกในการเขาถึง และปลอดภัย รวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีระบบการสื่อสารท่ี

ดีจะสงผลถึงการบริหารงานของผูบริหาร โดยเฉพาะขาวสารท่ีเปนสัญญาณบอกเหตุ อันจะทําใหผูบริหาร

สามารถแกไขปญหาไดทันกาล และบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

  การสื่อสารจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีผูบริหารตองจัดใหมีข้ึนและควรเปนระบบการสื่อสารสอง

ทางการสื่อสารภายในหนวยงานท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนทางการหรือไมก็ตาม จะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานให

สามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  1.) เจาหนาท่ีทุกคน ตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของตนอยาง

ชัดเจนและทันกาล ท้ังจากภายในหรือภายนอกหนวยงาน รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีมีผลตอความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

กับหนวยงาน เชน นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายใหมๆ ฯลฯ 

  2.) การกําหนดภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในแตละตําแหนงงานตองชัดเจน เจาหนาท่ี

ทุกคนตองเขาใจถึงบทบาทท่ีเก่ียวของกับงานของตนและของผูอ่ืน รวมท้ังใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม

ระบบการควบคุมท่ีกําหนดไว 

  3.) การจัดใหมีชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีดีระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหสามารถ

ทําความเขาใจ และประสานงานกันไดเปนอยางดี 

  ในทํานองเดียวกัน ควรใหความสําคัญกับการสื่อสารภายนอกหนวยงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ

การบริหารงานของหนวยงานดวย ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีควร ดําเนินการ คือ 

  1.) กําหนดชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของใหงายข้ึน 

  2.) เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับหนวยงานภายนอก ตองเรียนรูวัฒนธรรมของหนวยงานท่ี

เก่ียวของดวย 

  3.) ผูบริหารควรใหความสนใจในขอสังเกตหรือขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายนอก 

  4.) การติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอก ตองมีขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอและสัมพันธกัน ในอัน

ท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน  และเขาใจถึงสภาพความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

  สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยท่ัวไปมักจะเก่ียวของกับการควบคุมการ

นําขอมูลเขาสูระบบ การแบงแยกงาน การสอบทานความถูกตองในการประมวลผล การควบคุมการรับสง

ขอมูลระหวางระบบงาน และการควบคุมทางดานผลผลิต เปนตน 
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  5. การติดตามปละประเมินผล 

   การติดตามผล หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

   การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม

ภายในท่ีกําหนดไววามีความสอดคลองหรือไม เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูวายังมี

ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม รวมท้ังการวิเคราะห การหาสาเหตุของความแตกตาง

ระหวางแผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผลและเสนอ ขอแนะนํา เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

   การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบงานตางๆ ของหนวยงาน ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ปละ

การปฏิบัติงานตามภาระหนาหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ในหนวยงาน ท้ังนี้ เนื่องจาก

มาตรการตางๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือตองพัฒนาตลอดเวลา ผูบริหารจึง

จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในวาอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพียงใด 

   สําหรับความถ่ีในการติดตามประเมินผลจะมีมากนอยเพียงใด ข้ึนกับผลการประเมิน

ความเสี่ยงในเบื้องตนและผลท่ีไดรับจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานนั้นเอง 

การติดตามประเมินผลจะไดผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

  5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเก่ียวกับประสิทธิผลของแตละองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน ในทุกๆ ดานอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เชน ผู

ตรวจสอบ ผูตรวจราชการ ผูมาติดตอ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีปฏิบัติงานจริง 

  5.2 จําแนกเรื่องท่ีจะประเมินผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการควบคุมภายในเฉพาะจุด เชน 

การประเมินประสิทธิภาพภายในหนวยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคการ

ประเมินบุคคล เปนตน ซ่ึงการประเมินความพิจารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมินดาย เพ่ือใหม่ันใจถึง

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ วาสามารถปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดโดยเครื่องมือ

การประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะหเชิงปริมาณนอกจากนี้ ตัวชี้วัด

และการเปรียบเทียบกับผลงานของหนวยงานอ่ืน หรือมาตรฐานท่ียอมกันโดยท่ัวไปก็เปนเครื่องมือชวยในการ

ประเมินผลไดเชนกัน 

  5.3 รายงานผลตามขอเท็จจริงอยางเปนอิสระ ไมปดบังสิ่งผิดปกติ 

  5.4 สั่งการกําใหมีการแกไขและติดตามผลอยูเสมอ 
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  สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยูในทุกข้ึนตอนของการปฏิบัติงาน

และควรทําอยางตอเนื่อง ท้ังนี้รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกําหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน

และท่ีปรึกษาตางๆ โดยมีวิธีการ เชน การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ 

สําหรับบางโครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกตางหากจากท่ีไดกําหนดการ

ติดตาม ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการท่ีเปนกรณีเฉพาะ อาจใชแบบประเมินตนเอง การ

ออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจางผูเชี่ยวชาญหรือ ผูตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการได 

  การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน หากมีการสื่อสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

งานนั้นๆ ในหนวยงาน และกรณีมีเรื่องท่ีสําคัญควรรายงานตอผูบังคับบัญชาระดับสูงดวย นอกจากนี้การ

ติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบระบบงาน

ตางๆ ของหนวยงานดวย เพ่ือใหม่ันในวา 

  1.) ไดมีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและถูกตอง และเปนผลดีตอ

การบริหารงานของหนวยงาน 

  2.) ไดมีการตรวจสอบและติดตามผล รวมท้ังรายงานของผูตรวจสอบท่ีไดสอบทานงาน และ

ตั้งขอสังเกตไวตอผูบริหารของหนวยงาน ขอสังเกตเหลานั้น ไดมีการแกไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  3.) การดําเนินงานตางๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีหนวยงานตั้งไว 

  4.) การจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปอยางถูกตองเชื่อถือได 

   เม่ือไดติดตามและประเมินผลแลว ผูประเมินผลจะตองจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร

ท่ีรับผิดชอบ โดยการจัดทํารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเปนระยะๆ โดยควรจัดทําคํา

ชี้แจงหรืออธิบายใหทราบวาความแตกตางระหวางผลการดําเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดข้ึน

เพราะเหตุใด และผูใดจะตองรับผิดหรือชอบกับการท่ีเกิดผลตางนั้น และหาวิธีการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

   การติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนประจํา และมีการสั่งการใหแกไข

ขอผิดพลาดอยูเสมอเปนหัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

   การติดตามและประเมินผล ไมควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุม

ภายในเทานั้น แตควรจัดใหการติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ทุกดาน จากผูรับผิดชอบ

โดยตรงและอยางอิสระ หรือโดยผูท่ีไมมีสวนเก่ียวของกับการกําหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม

ภายในเพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ เชน จากการตรวจสอบภายใน อันเปนเครื่องมือ

ของฝายบริหารในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนตน 
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3.1. การดําเนินการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของหนวยงาน ในเทศบาลตําบลทายดง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 3.1.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในเทศบาลตําบลทายดง สําหรับ

ระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
         ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการควบคุมโดยให
ความสําคัญกับความซ่ือสัตย จริยธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ี
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนดแนวทาง
ท่ีชัดเจนตอการปฏิบัติหนาท่ีถูกตองและไมถูกตอง 
รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบอยางบุคลากรเขาใจ
ขอบเขต อํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีความรูความสามารถ
และทักษะในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเส่ียง 
        มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน สอดคลอง
และเชื่อมโยงกันในการท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีการ
ระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบตอการบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีการวิเคราะหความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

สภาพแวดลอมการควบคุมในของสํานักปลัด ใน
ภาพรวมเหมาะสม และมีสวนทําใหการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล มีกิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงคคือ 1 
กิจกรรม อยางไรก็ตามการปฏิบัติหนาท่ีในสํานักปลัด 
มีภารกิจเพ่ิมเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑแนวทางท่ี
แกไขเพ่ิมเติม จํานวนบุคลากรท่ียังไมเพียงพอทําใหมี
เรื่องท่ีตองปรับปรุง โดยวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 
1. ดําเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงค 
ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก จํานวน 4 กิจกรรม คือ 
   1.1 กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.2 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   1.3 กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยและการสรางความสมานฉันท 
   1.4 กิจกรรมปญหาภาวะโลกรอน 
 
2. ไมพบความเสี่ยงใหม 
      มีการประเมินความเสี่ยงโดยนํากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงท่ีใชกันอยางแพรหลายมาใช และมี
การจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ท่ีผานข้ันตอนการ
ประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมท้ังยังสามารถ
กําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตจากปจจัยตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องท่ี
นํามาใช 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจไดวา 
เม่ือนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีไดกําหนด
ไวกิจกรรมควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ทําใหเกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานใหเสร็จตามวัตถุประสงค 
 
 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
      มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใช และ
มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบท่ี
ชวยใหผูใชขอมูลสามารถนําไปใชปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงาน 
 
5. การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
กําหนดวิธีติดตามการดําเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและใหเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานตามปกติ หากพบขอบกพรองไดมี
การดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 
 

ในภายรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม 
เพียงพอและสอดคลองกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติ โดยผูบริหารและหัวหนางาน 
กํากับดูแล ใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด อยางไรก็
ตาม งานในสวน ยังตองมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม ซ่ึงไดรายงานไวแลว 
 
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชไดครอบคลุมท้ัง สํานัก/
กอง ท่ีอยูในเทศบาลตําบลทายดง รวมท้ังจัดหารูปแบบ
การสื่อสารท่ีชัดเจน ทันเวลาและสะดวกตอตัวผูใช ผาน
ระบบเครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ เผยแพรท้ังภายนอกและภายในองคกร 
 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะ เสนอผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือสั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตอไป 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  เทศบาลตําบลทายดง มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบมีประสิทธิผลและ

เพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามท่ีบางกิจกรรมท่ีตองปรับปรุง

กระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว 
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3.1.2 รายางานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในกองคลังเทศบาลตําบลทายดง สําหรับ

ระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
      ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการควบคุมโดยให
ความสําคัญกับความซ่ือสัตย จริยธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการท่ี
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีการกําหนด
แนวทางท่ีชัดเจนตอการปฏิบัติหนาท่ีถูกตองและท่ี
ไมถูกตอง รวมท้ังปฏิบัติตนเปนแบบยางบุคลากร
เขาใจขอบเขต อํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีความรู
ความสามารถและทักษะในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเส่ียง 
     มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน สอดคลอง 
และเชื่อมโยงในการท่ีจะทํางานใหสําเร็จ มีการระบุ
ความเสี่ยง อาจมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีการวิเคราะหความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

สภาพแวดลอมการควบคุมในกองคลังในภาพรวม
เหมาะสม และมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตามการปฏิบัติหนาท่ีในกองคลัง
มีภารกิจเพ่ิมเติม ระเบียบหลักเกณฑ แนวทางท่ีแกไข
เพ่ิมเติม งานจัดทําระบบคอมพิวเตอรงานจัดเก็บรายได 
ระเบียบฉบับใหมงานแผนท่ีภาษีจํานวนบุคลากรไม
เพียงพอทําใหมีเรื่องท่ีตองปรับปรุง คือ 
1.) ดําเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงคยัง
พบความเสี่ยงเดิมอีกจํานวน 3 กิจกรรม คือ  
    1.1) การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและ
ความครบถวนถูกตองของเอกสารประกอบฎีกา ความ
เสี่ยงคือ การจัดทําฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา ยัง
บกพรอง ตองทําแผนปรับปรุงตอไป 
    1.2) งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังจัดทํา
ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี ตองทําแผนปรับปรุงตอไป 
    1.3) บุคลากรขาดความรูในการทํางานพัสดุไมคอย
สนใจศึกษาในระเบียบท่ีเก่ียวของเอกสารท่ีขอบกพรอง 
มีการแกไข ตองทําแผนปรับปรุงตอไป 
2.) ไมพบความเสี่ยง 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      มีนโยบาลและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจไดวา 
เม่ือนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีไดกําหนด
ไวกิจกรรมควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ทําใหเกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมี
การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในรูปแบบท่ีชวยให
ผูใชขอมูลสามารถนําไปใชปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงาน 
 
5. การติดตามประเมินผล 
      มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
กําหนดวิธีการติดตามการดําเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและใหเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานตามปกติ หากพบขอบกพรองไดมีการ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสม 
สามารถใชไดครอบคลุมทุกสวนรวมท้ังไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ พรอมเผยแพรภายใน
และภายนอกองคกร 
 
 
 
 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผูบริหารมีการติดตามและปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมีการ
จัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะ เสนอตอผูบริหาร
ระดับสูง เพ่ือสั่งการการแกไขตอไป 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  กองคลังเทศบาลตําบลทายดง มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบมี

ประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตาม ยังคงมีกิจกรรม

ท่ีตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมเพ่ือให การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง การควบคุมภายใน ท่ีเหมาะสมไวแลว 
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3.1.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในกองชาง เทศบาลตําบลทายดง               

ณ วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 สภาพแวดลอมภายใน 
กองชาง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ท่ีมี
ผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้ 
1.) ภารกิจงานประจํา คําสั่งเทศบาลตําบลทายดงท่ี 
41/2561 เรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมาย
หนาท่ีภายในกองชาง มีผลตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2560 
2.) ประสิทธิภาพของบุคลากร 
3.) จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
กองชาง แบงเปนงานตางๆ ดังนี้ 
1.) งานกอสราง 
2.) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.) งานประสานสาธารณูปโภค 
4.) งานผังเมือง 
 
 
 
 
2. การประเมินความเส่ียง 
1.) กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดําเนินการแลว แตยังไมแลว
เสร็จยังพบความเสี่ยงเดิมตองทําแผนปรับปรุงตอไป 
2.) กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง นายชาง
ไฟฟา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ดําเนินการแลว แตยัง
ไมแลวเสร็จยังพบความเสี่ยงเดิมตองทําแผนปรับปรุง
ตอไป 
3.) กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง วิศวกรโยธา 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ยังไมไดดําเนินการ 

กองชาง ไดวิเคราะหประเมินการควบคุมภายในตาม
สภาพแวดลอม การควบคุมแลวจากสภาพแวดลอม
ภายใน ตามคําสั่งแบงงานในภารกิจ คือ 
1.) งานกอสราง 
2.) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.) งานประสานสาธารณูปโภค 
4.) งานผังเมือง 
      โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 
1.) ดําเนินการปรับปรุงแลว ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก จํานวน 2 กิจกรรม คือ 
    1.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนงชางโยธา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
    1.2 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนงชางไฟฟา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
2.) พบความเสี่ยง จํานวน 1 กิจกรรม คือ 
    2.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง วิศวกร
โยธา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 
2. พบความเสี่ยงใหม จํานวน 1 กิจกรรม คือ 
    2.1 กิจกรรมดานงานออกแบบเขียนแบบ
เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4 ให
ความหมายของ “การซอมแซม ตอเติมปรับปรุง รื้อ
ถอน” ถือเปนงานกอสรางซ่ึงจําเปนตองมีแบบรูป
รายการงานกอสรางท่ีผานการับรองจากผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบอาชีพงานตลอดระยะเวลา
ดําเนินการดวย ซ่ึงปจจุบันหนวยงานยังไมมีบุคลากร
ในตําแหนงสายงานนี้ 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กองชาง ประเมินความเสี่ยงพบวา มีความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดลอมภายใน คือพบความเสี่ยงท่ีสําคัญ
ในงานดังนี้ คือ 
1. งานกอสราง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
ไดกําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ 
1. สรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
2. สรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางไฟฟา 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
3. สรรหาบุคลากร ตําแหนง วิศวกรโยธา ปฏิบัติงาน/
ชํานาญการ 
 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
กองชาง เทศบาลตําบลทายดง มีระบบขอมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร เชนมีการจัดทําหนังสือ
แจงเวียน มีระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท  โทรสาร 
การประชุม การปรับปรุงคําสั่งการติดตอประสานงาน
ท้ังภายในและภายนอก มีระบบเสียงไรสายควบคุม
พ้ืนท่ีท้ัง เทศบาลตําบลทายดง เปนเครื่องมือชวยใน
การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือให
ผูปฏิบัติงานสามารถใชขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีใชในการ
ควบคุมและดําเนินกิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
5. การติดตามประเมินผล 
กองชาง ใชการรายงานตางๆ เปนเครื่องมือในการ 
ติดตามประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 
 

 

 



38 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

  กองชางไดทําการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. ดําเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงค ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก 2 กิจกรรม คือ 

  1.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา ปฏบิัติงาน/ชํานาญงาน ความเสี่ยง 

คือ เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในตําแหนงดังกลาว มีภาระหนาท่ีมาก ทําใหงานลาชา เกิดขอผิดพลาดในงาน 

  1.2 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ความเสี่ยง 

คือ ทําใหการแกปญหาไฟฟาสาธารณะ ชํารุด ลาชา 

 2. พบความเสี่ยงใหม จํานวน 1 กิจกรรม คือ 

  2.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง วิศวกรโยธา ปฏิบตัิการ/ชํานาญการ เนื่องจาก

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4 ใหความหมายของ 

“การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปนงานกอสรางซ่ึงจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ี

ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดุแลการปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาดําเนินการดวย ซ่ึงปจจุบันหนวยงานยังไมมีบุคลากรในตําแหนงสายงานนี้ ทําใหงานการออกแบบ

และเขียนแบบ ลาชา 
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3.1.4 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เทศบาลตําบลทายดง ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
         สภาพแวดลอมการควบคุมท่ีมีผลกระทบ จาก
การวิเคราะหคําสั่งแบงงานของกองการศึกษา ท่ี 
42/2560 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 
1.1 กิจกรรมดานการงานบริหารการศึกษา 
          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาล
ตําบลทายดง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
        1.) ภารงานประจําและคําสั่งเทศบาลตําบล
ทายดง ท่ี 42/2560 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 
เรื่องแกไขเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหนาท่ีภายใน
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเทศบาลตําบล
ทายดง มีผลตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 
        2.) ประสิทธิภาพของบุคลากร 
        3.) จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
        4.) ดานสถานท่ี ภายในบริเวณศูนยฯ มีการ
ปรับปรุงมีเครื่องปรับอากาศ ใหมีความเหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แบงเปนงาน
ตางๆ ดังนี้ 
        1.) งานบริหารการศึกษา 
        2.) งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        3.) งานสงเสริมกิจกรรมการโรงเรียน 
1.2 กิจกรรมดานการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
        - จัดประชุมใหความรู ความเขาใจกับ
ผูปกครองท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนวาทุกโรงเรียน
มุงเนนใหความรูกับเด็กไมวาจะเปนโรงเรียนของรัฐ 
หรือโรงเรียนของเอกชน 
      - ตองมีการประชาสัมพันธเพ่ือใหผูปกครอง
เขาใจกอนตัดสินใจท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียน 

  กองการศึกษาฯ ไดวิเคราะหประเมินระบบควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจํา ตามคําสั่งแบงงานของ
กองการศึกษา ท่ี 42/2560 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 
2560 โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
ควบคุมภายใน 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไดวิเคราะห
ประเมินการควบคุมภายในตามสภาพแวดลอม การ
ควบคุมแลว จากสภาพแวดลอมภายใน ตามคําสั่งแบง
งานในภารกิจ คือ 
   1. งานบริหารการศึกษา 
   2. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   3. งานสงเสริมกิจกรรมการโรงเรียน 
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบควบคุม
ภายใน ผลการประเมินคือ 
   1. ดําเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงค
ยังพบความเสี่ยงเดิมอีก จํานวน 4 กิจกรรม คือ 
       1.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและชํานาญการ ซ่ึง
ตําแหนงดังกลาวมีความจําเปนในการทําหนาท่ี
เก่ียวกับงานวิชาการศึกษาโดยศึกษา วิเคราะห วิจัย 
วางแผน การแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ งาน
โครงการตางๆ ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เม่ือไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจึงทําใหงาน
ผิดพลาด งานลาชา 
       1.2 กิจกรรมดานอาคาร/สถานท่ีศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน 
สนามเด็กเลนไมมีรั้วกัน อาจเกิดอันตรายกับเด็ก 
  - อางแปรงฟนสําหรับเด็ก นักเรียนไมมีความ
เหมาะสม 
  - หองครัวมีสภาพท่ีไมเหมาะสม 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

2. การประเมินความเส่ียง 
    2.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและชํานาญการ ซ่ึง
ตําแหนงดังกลาวมีความจําเปนในการทําหนาท่ี
เก่ียวกับงานวิชาการศึกษาโดยศึกษา วิเคราะห วิจัย 
วางแผน การแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพงาน
โครงการตางๆ ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    2.2 กิจกรรมดานอาคาร/สถานท่ีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ความเสี่ยงคือ 
อาคาร/สถานท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางสวนไมได
มาตรฐาน เชน สนามเด็กเลนไมมีรั้วกัน อาจเกิด
อันตรายกับเด็ก 
 - อางแปรงฟนสําหรับนักเรียนไมมีความเหมาะสม 
 - หองครัวมีสภาพท่ีไมเหมาะสม 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประเมิน
ความเสี่ยงพบวามีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือ พบความเสี่ยงท่ีสําคัญ ใบ
งานดังนี้ คือ 
    3.1 การบริหารการศึกษา 
    3.2 งานสงเสริมกิจการโรงเรียน 
    3.3 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดกําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ 
    1.) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป เสนอตอ
เทศบาลตําบลทายดง เพ่ือเสนอบรรจุโครงการ
กอสรางรั้ว โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนจัดทําอาง
แปรงฟน โครงการปรับปรุงซอมแซมหองครัว 
โครงการจัดสรางท่ีแปรงฟนสําหรับนักเรียน ใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

      1.3 กิจกรรมดานบุคลากรทางการศึกษา ความ
เสี่ยงคือ บุคลากรทางการศึกษายังมีความรูท่ีไม
เพียงพอเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีพัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

    2.) จัดสงบุคลาการเขารับการฝกอบรม การจัด
แผนพัฒนาการศึกษา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและงานแผน ฯลฯ 
 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาล
ตําบลทายดง มีระบบขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร เชน มีการจัดทําหนังสือแจงเรียน มีระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสารการประชุม การ
ปรับปรุงคําสั่ง การติดตอประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอก มีระบบเสียงไรสายควบคุมพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลทายดง เปนเครื่องมือชวยในการบริหารความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถใช
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติหนาท่ีตาม
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีใชในการควบคุมและดําเนิน
กิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5. การติดตามประเมินผล 
      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใชรายงาน
ตางๆ เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพ่ือ
สอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตําบลทายดง ใหทําการประเมินและวิเคราะห

ความเสี่ยง ดังนี้ 

 1. ดําเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงคยังพบความเสี่ยงเดิมอีก 4 กิจกรรม ดังนี้ 

  1.1 กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและชํานาญการซ่ึง

ตําแหนงดังกลาวมีความจําเปนในการทําหนาท่ีเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน 

การแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพงานโครงการตางๆ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานจึงทําใหงานผิดพลาด งานลาชา 
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  1.2 กิจกรรมดานอาคาร/สถานท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงคือ อาคาร/สถานท่ีศูนย

พัฒนาเด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน สนามเด็กเลนยังไม

มีรั้วอาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็ก อางแปรงฟนสําหรับนักเรียนและหองครัวมีสภาพท่ีไมเหมาะสม 

  1.3 กิจกรรมดานบุคลากรทางการศึกษา ความเสี่ยงคือ บุคลากรยังมีความรูท่ีไมเพียงพอ

เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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3.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมในของหนวยงาน ในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ     พ.ศ. 2562 

3.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสํานักปลัด เทศบาลตําบลทายดง สําหรับปส้ินสุดวันท่ี     30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

1. กิจกรรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

วัตถุประสงค

เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

และชวยเหลือผูประสบภัยใหทัน

ตอสถานการณ

การเกิดภัยธรรมชาติ 1. การกําหนดใหเจาหนาที่

รับผิดชอบงานดานการ

ปองกันฯ

2. การจัดทําและปรับปรุง

แผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

มีการกําหนดแนวทาง

การปฏิบัติงานและการ

มอบหมายงานอยาง

เปนทางการ การควบ

คุมที่มีอยูสามารถลด

ความเสี่ยงลงไดใน

ระดับ

หนึ่งแตจําเปนตอง

ควบคุมความเสี่ยง

ตอไป

ความเสี่ยง

พบผูประสบภัยจากวาตภัย

จํานวน 18 ราย

ประสบปญหาอุทกภัย

จํานวน - ราย

ภัยแลงจํานวน - ราย

ประสบอัคคีภัย - ราย

ผลกระทบ

พื้นที่ทางการเกษตรไดรับ

ความเสียหายทําใหประชาชน

ขาดรายได ระบบเศรษฐกิจ

ภายในพื้นที่ชลอตัว

สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

 - ปรับปรุงแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ประจําป

(365 วัน) 30 ก.ย 63

รองปลัด ทต.
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

2. กิจกรรมปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

วัตถุประสงค

เพื่อปองกันปญหายาเสพติดใน

เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนเปน

ผูเสพยาเสพติด

1. มีการจัดตั้งศูนยปองกัน

และตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

2. โครงการปองกันและ

ปญหายาเสพติด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ลงไดในระดับหนึ่ง

แตจําเปนตองควบคุม

ความเสี่ยงตอไป

ความเสี่ยง

จากการสุมตรวจปสสาวะหา

สารเสพติดในเด็กและเยาวชน

พบจํานวน 1 ราย

ผลกระทบ

เด็กและเยาวชนในเทศบาลตําบล

ทายดง มีความเสี่ยงที่สรางปญหา

ในสังคม

สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง

สังคม การเขาถึงสื่อที่ไมเหมาะสม

ปญหาการสื่อสารในครอบครัว

 - จัดทําโครงการ

ฝกอบรมและกิจกรรมสง

เสริมคุณธรรมเด็กและเยาว

ชนการแขงขันกีฬาดาน

ยาเสพติด

 - จัดทําโครงการ

ฝกอบรมของศูนยพัฒนา

ครอบครัว

 (365 วัน) 30 ก.ย 63

รองปลัด ทต.
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

3. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย และสรางความ

สมานฉันท

วัตถุประสงค

เพือ่ปกปองและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย

ประชาชนไดรับขอมูล

ที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย

1. มีการมอบหมายงานใหมี

เจาหนาที่รับผิดชอบในการ

ประชาสัมพันธและเผยแพร

ขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย

2. โครงการสงเสริมใหความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตย

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงลงไดในระดับ

หนึ่ง แตจําเปนตองควบคุม

ความเสี่ยงตอไป

ความเสี่ยง

การรับขอมูลที่ไมเปนจริงผานสื่อ

ตางๆ และการที่ประชาชนมี

กิจกรรมรวมกันนอย 

ผลกระทบ

ความเขาใจที่ควาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย

สาเหตุ

ประชาชนรับทราบขอมูลผานสื่อ

และขอมูลดานอื่นๆ ที่ไมเปนความ

จริง

 - จัดทําโครงการ/กิจกรรม

วันปยมหาราชกิจกรรม

เฉลิมพระชนมพรรษาสม

เด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรม

แสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

 (365 วัน) 30 ก.ย 63

หัวหนาสํานักปลัด
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

4. กิจกรรมปญหาภาวะโลกรอน

วัตถุประสงค

เพื่อปองกันสาเหตุที่ทําใหเกิด

ปญหาภาวะโลกรอน

การเปลี่ยนแปลง

สภาวะอากาศ

1. การมอบหมายงานใหเจา

หนาที่รับผิดชอบงานดาน

สิ่งแวดลอม

2. โครงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

3. โครงการคัดแยกขยะ

4. โครงการลดการใชพลังงาน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงลงไดใน

ระดับ

หนึ่งแตจําเปนตองควบคุม

ความเสี่ยงตอไป

ความเสี่ยง

ประชาชนสวนมาก ยังมีพฤติกรรม

ในการประกอบอาชีพที่เปนสาเหตุ

ของภาวะโลกรอน เชนการเผาฟาง

ผลกระทบ

ประชาชนไมสามารถประกอบ

อาชีพไดตามฤดูกาล

สาเหตุ

การทําลายพื้นที่ปาไม การพลาสติก

การเผาฟาง

 - จัดทําโครงการปลูกตนไม

 - จัดทําโครงการคัดแยกขยะ

 - การจัดกิจกรรมลดการใช

พลังานในสํานักงาน

 - โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

 (365 วัน) 30 ก.ย 63

รองปลัด

หัวหนาสํานักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

1. งานการเงิน

1.1 การตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร และความครบถวน

ถูกตองของเอกสารประกอบฏีกา

วัตถุประสงค

เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณ

เปนไปตามระเบียบของทางราชการ

1. การตรวจฏีกา

กอนอนุมัติเบิกจาย

งบประมาณ

1. การกําหนดใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารหนาฏีกา

และตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของเอกสารประกอบ

ฏีกา

2. ผูอํานวยการกองคลังตรวจ

สอบซ้ําอีกครั้งกอนลงนาม

มีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานประจําป และการ

มอบหมายจากผูบริหารอยาง

เปนทางการในการปฏิบัติ

หนาที่ที่ชัดเจนเหมาะสม

มีผลดีตอการควบคุมและติด

ตามในระดับหนึ่งแตยังตอง

ทําการควบคุมความเสี่ยงและ

กําหนดมาตรการเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงเพื่อปองกันความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

การจัดทําฏีกายังมีขอผิดพลาด

อยูบาง

กําหนดใหผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ

ฏีกาและเอกสารประกอบให

เปนไป

ตามระเบียบ ขอกฎหมายและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

1. จพง. การเงินฯ

2. ผอ. กองคลัง

30 ก.ย 63

3.2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมใน กองคลัง เทศบาลตําบลทายดง สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได

2.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินยังไมแลวเสร็จ

วัตถุประสงค

เพื่อใหการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล

ตําบลทายดง เปนไปอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ

1. การจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ยังไมครอบ

คลุมทั้งพื้นที่ทําให

ขอมูลที่มีในทะเบียน

ไมครบถวน

1. กําหนดใหผูเกี่ยวของจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย

สินระบบเอกสาร (Manual)

2. จัดสงเจาหนาที่เขารับการ

อบรมโครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

(จัดทําแผนที่แมบท) และไดรับ

ขอมูลแผนที่แมบท

มีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานประจําป และการ

มอบหมายจากผูบริหารอยาง

เปนทางการในการปฏิบัติหนา

ที่ที่ชัดเจนเหมาะสม มีผลดีตอ

การควบคุมและติดตามใน

ระดับหนึ่งแตยังไมเพียงพอ

ตองปรับปรุงกระบสนการ

ควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและประสิทธิ

ผลยิ่งขึ้น

ยังจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินไมครอบคลุมพื้นที่ทั้ง

ตําบล

ดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินครอบคลุมทั้ง

ตําบลใหแลวเสร็จ

1. จพง. จัดเก็บรายไดฯ

2. ผอ. กองคลัง

30 ก.ย 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

3. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

3.1 บุคลากรความรูในการทํางาน

พัสดุ

วัตถุประสงค

เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ

มีประสิทธิภาพ

1. บุคลากรขาดความ

รูในการปฏิบัติงาน

ทําใหการทํางานลาชา

ผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

พัสดุใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายมีการควบคุมและ

ตรวจสอบการทํางานโดย

หัวหนาเจาหนาที่

มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานประจําป และการมอบหมาย

จากผูบริหารอยางเปนทางการใน

การปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน

เหมาะสม มีผลดีตอการควบคุม

และติดตามในระดับหนึ่งแตยัง

ไมเพียงพอตองปรับปรุงกระบวน

การควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติ

งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิ

ผลยิ่งขึ้น

 - ขาดบุคลากร

 - เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงานพัสดุขาดประสบการณ

ในการทํางาน

การสอนงานและสงเจาหนาที่เขา

รับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรู

และทักษะในการปฏิบัติงาน

ผอ. กองคลัง

30 ก.ย 63
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

1. ขาดบุคลากร ตําแหนง

นายชางโยธา ปฏิบัต/ิชํานาญงาน

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหกองชางมีบุคลากรปฏิบัติ

งานเพียงพอ และมีบุคลากรเหมาะ

สมกับการปฏิบัติงาน ลดปริมาณงาน

กับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

รักษาการในตําแหนงนายชางโยธา

2. เพื่อใหงานการสํารวจ เขียนแบบ

ประมาณราคา และควบคุมงาน

กอสราง การวางโครงการกอสราง

ในงานดานชางโยธา การใหคําปรึก

ษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับ

งานดานชางโยธา มีความถูกตอง

รวดเร็ว และเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการกําหนด

1. การสํารวจ เขียน

แบบ ประมาณราคา

เพื่อเตรียมขอมูลไว

สําหรับการจัดตั้ง

งบประมาณ

2. การควบคุมงาน

กอสรางใหเปนไป

ตามแบบรูปรายงาน

การงานกอสรางและ

ตามสัญญาจาง

1. การกําหนดใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบดําเนินการสํารวจ

เขียนแบบ ประมาณราคา

เพื่อเตรียมขอมูลไว สําหรับ

การจัดตั้งงบประมาณและ

ควบคุมงานกอสรางใหเปนไป

ตามรูปรายการงานกอสราง

ตามสัญญาจาง

2. ผูอํานวยการกองชางตรวจ

สอบซ้ําอีกครั้งกอนลงนาม

มีการกําหนดแนวทาง การปฏิบัติ

งานประจําป และการมอบหมาย

จากผูบริหารอยางเปนทางการ

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน

เหมาะสม มีผลดีตอการควบคุม

และติดตามในระดับหนึ่งแตยัง

ตองทําการควบคุมความเสี่ยง

และกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงเพื่อปองกันความผิด

พลาดในการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับผิดชอบมีไมเพียงพอ

ตองานที่ไดรับมอบหมาย จึงทําให

ขอมูลบางรายการที่ตองจัดเตรียม

มีความลาชา และผิดพลาดอยูบาง

1. กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

งานสํารวจ แบบประมาณราคา

และควบคุมงานกอสรางใหเปนไป

ตามระเบียบขอกฏหมายและ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนงนายชางโยธา ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงานโดยวิธีการประกาศ

รับโอน

3. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนงนายชางโยธา ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน โดยวิธีการขอใหบัญชี

สอบแขงขัน

1. ผูชวยนายชางโยธา

2. ผูอํานวยการกองชาง

30 ก.ย 63

3.2.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน กองชาง เทศบาลตําบลทายดง สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

2. ขาดบุคลากร ตําแหนง 

นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน

วัตถุประสงค

เพื่อใหกองชางมีบุคลากรปฏิบัติงาน

เพืยงพอ และมีบุคลากรเหมาะสม

กับ

การปฏิบัติงาน ลดปริมาณงานกับ

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรักษา

การในตําแหนงนายชางไฟฟา

การสํารวจไฟฟา

สาธารณะ ตามคําสั่ง

และการแกไขปญหา

ไฟฟาสาธารณะชํารุด

ไดทันทวงที

การกําหนดใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบดําเนินการรับเรื่อง

คํารองเกี่ยวกับไฟฟาสาธารณะ

ตรวจสอบรายละเอียดตามคํา

รองและดําเนินการแกไขปญหา

โดยการจัดจางเหมาซอมแซม

เนื่องจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ไมมีความชํานายในงาน

ดังกลาว

มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานประจําป และการมอบหมาย

จากผูบริหารอยางเปนทางการ

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน

เหมาะสม มีผลดีตอการควบคุม

และติดตามในระดับหนึ่งแตยัง

ตองทําการควบคุมความเสี่ยง

และกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงเพื่อปองกันความผิด

พลาดในการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีภาวะ

หนาที่มากทําใหงานลาชาเกิดขอ

ผิดพลาดในการทํางาน

1. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนง นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน โดยวิธีการ

ประกาศรับโอน

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนง นายชางไฟฟา

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน โดยวิธี

การขอใชบัญชีสอบแขงขัน

1. ผูชวยนายชางโยธา

2. ผูอํานวยการกองชาง

30 ก.ย 63
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

1. ขาดบุคลากร วิศกรโยธา 

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหองชางบุคลากรปฏิบัติงาน

เพียงพอและมีบุคลากรเหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน และพระราชบัญ

ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตามมาตรา 4

การออกแบบ

เขียนแบบ รับรอง

แบบแปลน

1. ขอความอนุเคราะหหนวย

งานราชการอื่นในการรับรอง

แบบแปลน

2. จางเหมาบริการสํารวจแบบ

และควบคุมงานกอสราง

มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

งานประจําป และการมอบหมาย

จากผูบริหารอยางเปนทางการ

ในการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน

เหมาะสม มีผลดีตอการควบคุม

และติดตามในระดับหนึ่งแตยัง

ตองทําการควบคุมความเสี่ยง

และกําหนดมาตรการเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงเพื่อปองกันความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายยังขาด

คุณสมบัติเฉพาะในการปฏิบัติงาน

ดานออกแบบ เขียนแบบ

1. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ โดยวิธีการประกาศ

รับโอน

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร

ตําแหนง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/

ชํานาญการ โดยวิธีการขอใชบัญชี

สอบแขงขัน

3. เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

เขารวมการสอบในประกอบวิชา

ชีพวิศวกร (ภาคีพิเศษ)

1. ผูชวยนายชางโยธา 

2. ผูอํานวยการกองชาง

30 ก.ย 63
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่

รับผิดชอบ/กําหนดเสร็จ

1. กิจกรรมดานขาดบุคลาการ

ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีบุคลากรที่เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานดานนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ

พบขอผิดพลาดการ

ปฏิบัติงานทําใหงาน

เกิดความลาชา

1. คําสั่งแบงงานเลขที่ 

42/2560 ลงวันที่ 

1 กุมภาพันธ 2560

2. มาตรฐานการประเมิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยังขาดบุคลากร ตําแหนง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/

ชํานาญการ

ชื่อตําแหนงดังกลาวมีความจําเปน

ในการทําหนาที่เกี่ยวกับงานวิชาการ

ศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย

วางแผน การแนะ การศึกษาและ

อาชีพงานโครงการตางๆ ของกอง

วัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อการจัดการศึกษาขององคกรปก

ครองสวนทองถิ่น เมื่อไมมีเจาหนาที่

ปฏิบัติงานจึงทําใหงานผิดพลาด

ลาชา

 - เพื่อแผนอัตรากําลัง 3 ป

 - ดําเนินการสรรหา บุคลากร

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ โดยวิธี

การประกาศรับโอน

 - ดําเนินการสรรหา นักวิชาการ

ศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ

โดยวิธีการสอบแขงขัน

30 กันยายน 2562

นายประสาน บุญคลาย

ตําแหนง นักวิชาการ

ตรวจสอบภายในชํานาญ

การ

3.2.4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     เทศบาลตําบลทายดง สําหรับปส้ินสุดวันท่ี                   

30 กันยายน 2562 
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่รับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ

2. กิจกรรมดานอาคาร/สถานที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบางสวนไมได

ตามมาตรฐาน

วัตถุประสงค

เพื่อใหอาคาร/สถานที่ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนไปตามมาตรฐานและ

เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอเด็ก

อาคาร/สถานที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบางสวน

ไมไดตามมาตรฐาน

อาจเกิดอันตรายตอ

เด็ก

1. คําสั่งแบงงาน เลขที่

42/2560 ลงวันที่

1 กุมภาพันธ 2560

2. มาตรฐานการประเมิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3. มีครูผูดูแลเด็กควบคุมดูแล

ระหวางการเลนของเด็ก

4. มีรั้วตนไม (ชาฮกเกี๊ยน)

แสดงแนวเขตสนามเด็กเลน

เพื่อใหมีสถานที่ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กเปนไปตามมาตรฐานคือ

 - มีสนามเด็กเล็กมีรั้วที่ไดมาตร

ฐาน

 - มีอางแปรงฟนสําหรับเด็ก

นักเรียนมีความเหมาะสม

 - มีหองครัวมีสภาพที่เหมาะสม

ไมพบความเสี่ยง  - บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา

4 ป โครงการกอสรางรั้ว,

โครงการกอสรางที่แปรงฟน,

จัดทําอางแปรงฟน, โครงการ

ปรับปรุงซอมแซมหองครัว

30 กันยายน 2562

นางทิพยวิศา จันทรแสงสุก

ตําแหนง ผูอํานวยการ

กองการศึกษา
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่ยังอยู

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

หนวยงานที่รับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ

3. กิจกรรมดานบุคลากรทางการ

ศึกษาไมมีความรูเกี่ยวกับการเงิน

และบัญชี งานพัสดุ ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

วัตถุประสงค

เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษามี

ความรูเกี่ยวกับงานการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

พบขอผิดพลาดดาน

การเงินและบัญชี

งานพัสดุของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ทําให

การเดินเอกสาร

เกิดความลาชา

1. มีการสงบุคลากรทางการ

ศึกษาเขารับการฝกอบรม

เพื่อใหมีบุคลากรทางการศึกษา

มีความรูเกี่ยวกับงาน การเงิน

และบัญชี งานพัสดุ

บุคลากรทางการศึกษามีความรูที่ไม

เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม

ดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของ

เจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

30 กันยายน 2562

นางทิพยวิศา จันทรแสงสุก

ตําแหนง ผูอํานวยการ

กองการศึกษา
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5 5 10 15 20 25

M H H E E

4 4 8 12 16 20

M M H H E

3 3 6 9 12 15

L M M H E

2 2 5 6 8 10

L M M M H

1 1 2 3 4 5

L L M M H

1 2 3 4 5

บทที่ 4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน 

ในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4.1 การประเมินระดับความเส่ียง 

  ขอมูลท่ีไดรับจาการประเมินความเสี่ยงจะเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาสมควรจะนํามากําหนดเปน

มาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม โดยระดับความเสี่ยงท่ีจะนํามากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควร

อยูในระดับ “H” และ “E” ซ่ึงเปนความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากท่ีอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของ

วัตถุประสงคของหนวยงานไดจึงมีความจําเปนตองปองกันความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตาม

เปาหมายของการบริหารความเสี่ยง เม่ือดําเนินการแลวระดับความเสี่ยงตองลดลงอยูในระดับท่ียอมรับไดไม

กระทบตอวัตถุประสงคของหนวยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับผลกระทบ 

  “ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน X ระดับผลกระทบ)   

ผลคูณ นํามาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

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

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

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

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

โครงการ

การปฏิบัติงาน

ประจํา

เทียบกับครั้งของ

การดําเนินการ

ประมาณ %

ของการ

ดําเนินการ

5 สูงมาก เกิดขึ้นแนนอน เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง
เกือบทุกครั้ง

ของการดําเนินงาน
50%

4 สูง เกิดขึ้นไดเสมอ เกิดขึ้นเกือบเปนประจํา ปละหลายครั้ง 40%

3 ปานกลาง เกิดขึ้นไดบาง เกิดขึ้นไดหลายครั้ง เกิดขึ้นไดทุกป 30%

2 นอย เกิดขึ้นไดนอย
อาจเกิดขึ้นบาง

ในบางครั้ง

เกิดขึ้นไดในชวง

1 - 2 ป
20%

1 นอยมาก เกิดขึ้นไดยาก
แทบจะไม

เกิดขึ้นเลย

ไมเกิดขึ้นเลย

ในชวง 3 ป
10%

คะแนน

(L)

แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของเหตุการณความเสี่ยง

 “โอกาส” หมายถึง ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงโดยใชระดับคะแนนเทียบจาก

ตาราง “เกณฑ”การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณของ “แนวทางการพิจารณา 

ระดับความเปนไปไดในการเกิดข้ึนของเหตุการณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (L)” ทางซายมือสุด ดังนี้ 

เกณฑการเปรียบเทียบระดับโอกาส 

L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ผลกระทบ” หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจะกระทบตอความสําเร็จ

ของ วัตถุประสงคของหนวยงาน โดยใหเทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑเปรียบเทียบระดับ 

ผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในชอง “แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปไดในการเกิดข้ึน

ของเหตุการณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (I)” ซายมือ ดังนี้ 
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หนาที่ความรับผิดชอบ
เปาหมายผลผลิต/

ผลลัพธ

ผลคะแนนตาม

ตัวชี้วัด

มูลคาความเสียหาย

อาจเกิดขึ้นได
สูญเสียโอกาส

ความพึงพอใจ/

ความเชื่อถือของ

ผูรับการบริการ

ชื่อเสียงองคกร การดําเนินงาน งบประมาณที่สูญเสีย

5 สูงมาก
หนาที่รับผิดชอบ

หลักเสียหาย

ต่ํากวาเปาหมายมาก

หรือที่เคยทํามาในอดีต
1 คะแน

องคกรไมสามารถ

รับผิดชอบได

ตองหยุดดําเนินการ

ในชวงเวลาหนึ่ง

เกิดการรองเรียน

หรือเลิกใชบริการ

มีการเผยแพรขาวทั้ง

สื่อภายในและตาง

ประเทศ

รายแรง

ตั้งแต

10,000,000 บาท

ขึ้นไป

4 สูง
หนาที่รับผิดชอบ

สําคัญเสียหาย

ต่ํากวาเปาหมาย

อยางมีนัยสําคัญ
2 คะแนน

ตองยกเลิกบาง

โครงการ

เพื่อจัดสรรหา

งบประมาณ

ตองหยุดดําเนินการ

ในชวง 1 - 2 วัน
ผูรับบริการไมพอใจ

มีการเผยแพรขาวใน

หนังสือพิมพ
กระทบมาก

ตั้งแต

500,000 บาท

ไมเกิน 10,000,000

บาท

3 ปานกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ

เสียหาย

ต่ํากวาเปาหมาย

อยางชัดเจน
3 คะแนน

กระทบตอการจัดสรร

งบประมาณภายใน

ตองหยุดดําเนินการ

ภายใน 1 วัน

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามขอกําหนด

มีขาวลือออกไปสู

นอกองคกร
กระทบปานกลา

ตั้งแต 

100,000 บาท

ไมเกิน 500,000 

บาท

2 นอย

บางสวนของหนาที่

ความรับผิดชอบ

เสียหาย

ต่ํากวาเปาหมาย

เพียงเล็กนอย
4 คะแนน

กระทบตอการจัดสรร

หางบประมาณใน

ระดับ

สํานัก/กอง

หยุดแกไขเล็กนอย
กระทบตอคุณภาพ

การใหบริการ
มีขาวลือภายในองคกร กระทบเล็กนอย

ตั้งแต

10,000 บาท

ไมเกิน 100,000 

บาท

1 นอยมาก ไมเกี่ยวของโดยตรง ยังคงไดตามเปาหมาย 5 คะแนน สามารถยอมรับได การดําเนินการลาชา
กระทบตอคุณภาพ

การใหบริการเล็กนอย

อาจสงผลตอชื่อ

เสียงได ละเลยได ไมเกิน 10,000 บาท

คะแนน

(I)
ระดับผลกระทบ

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแตละความเสี่ยงตอเปาหมายความสามารถหรือผลดําเนินงานขององคกร

เกณฑเปรียบเทียบระดับผลกระทบ 

I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การใสระดับผลกระทบ ใหแยกผลกระทบตามดานของความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร “C” ถา

ผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “C” เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ/การ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตางๆ เชน การบังคับใชกฎหมายท่ีออกมาใหมไม

สอดคลองกับการนํากฎหมายไปใช การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมเปนจํานวนมาก การไมควบคุมกํากับการ

ดูแลตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียน เปนตน 
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2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถาผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใส

คะแนนลงในชอง “S” เปนความเสี่ยงท่ีจะสงผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมายของนโยบายและแผนกล

ยุทธศาสตร เชน นโยบายไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มตนใหมเปนระยะ หรืองาน/โครงการตาม

นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดสงผลใหสูญเสียทรัพยากรท่ีไดดําเนินการไปกอนแลว 

เกิดความลาชาไมสามารถดําเนินไดตามเปาหมายและระยะเวลาตามท่ีกําหนด เปนตน 

3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O” ถาผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยง

ดานนี้ใหใสคะแนนลงในชอง “O” เปนความเสี่ยงท่ีกระทบกับการดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

เชน การโยกยายขาราชการบอยทําใหบุคลากรไมมีประสบการณและความรูในงานท่ีปฏิบัติ สงผลใหเกิดความ

ผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผูรับบริการได การท่ีอยูในตําแหนงและงานเดิมเปนเวลานานอาจทํา

ใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนาท่ีไดการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมมีมาตรฐานและสอดคลอง

กับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไมสามารถใชงานโปรแกรมไดเต็มความสามารถ

ท่ีโปรแกรมสามารถรองรับการทํางานได เปนตน 

4. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถากระทบทําใหเกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใส

คะแนนลงในชอง “F” เปนความเสี่ยงท่ีสงผลดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เชน ระบบการควบคุมภายในไม

มีประสิทธิภาพทําใหมีการเบิกจายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจายในโครงการผิดพลาดผูบริหารและผู

ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไมมีประสบการณและความรูไมเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ

ระบบความผิดพลาดและแกไขใหถูกตองได การจัดซ้ือจัดจางในราคาท่ีไมเหมาะสม เปนตน 

ความเส่ียงท่ีมีอยู/ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงท่ีมีอยู/มาตรการจัดการ ความเส่ียง/ตัวช้ีวัด      

ความเส่ียง ประกอบดวย 

  “ความเสี่ยงท่ีมีอยู” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการท่ียังมีอยูท่ีมี

ผลกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 4 ดาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในองคกรการบริหารสวนตําบลองครักษ ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/

กฎระเบียบ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน 

  “ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู” หมายถึง ขอมูลผลท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึน

ในทางลบหากมี “ความเสี่ยงท่ีมีอยู” เปนการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในขอมูล “3. การประเมิน

ระดับความเสี่ยง” 

  “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแกไขเพ่ือทําให “ความเสี่ยง

ท่ีมีอยู” และ “ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู” หมดไปหรือลดนอยในระดับท่ียอมรับได 

  “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนตัวบงชี้หรือเกณฑหรือมาตรฐาน มี

วัตถุประสงคเพ่ือใชในการระบุหรือเปรียบเทียบเพ่ือท่ีจะแสดงวามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความ
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ พบผูประสบภัยจากวาตภัย จํานวน 18 ราย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ

พื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหายทําให

ประชาชนขาดรายได ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

ชลอตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ
ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจําป

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ
จํานวนผูประสบภัย ไดรับการชวยเหลือภายใน

7 วัน รอยละ 100

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ

กิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงและบริการของ

เทศบาลตําบลทายดงใหมีความ

สะดวกรวดเร็ว

โอกาส
ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

1

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

1

เสี่ยงท่ีมีอยูและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงท่ีมีอยู เชน จํานวนหนวยงานท่ีมีความรูและความเขาใจจน

นําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนเครื่องมือในการปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหนวยงาน 

 4.2 แผนดําเนินงานการบรหิารความเส่ียงของสํานักปลัด 
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ

ผูถูกคุมประพฤติทํางานบริการสังคมหรือ

สาธารณประโยชนแกสังคมชุมชน โดยไมไดรับ

คาตอบแทนหรือคาจาง จํานวน 5 ราย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
เด็กและเยาวชนในเทศบาลตําบลทายดง

มีความเสี่ยงที่สรางปญหาในสังคม

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

 - จัดทําโครงการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมเด็กและเยาวชน การแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด

 - จัดทําโครงการฝกอบรมของศูนยพัฒนา

ครอบครัว

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ

จํานวนผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการ

สังคมที่เทศบาลตําบลทายดง ปฏิบัติงานครบ

เวลากําหนด รอยละ 100

 แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงและบริการของ

เทศบาลตําบลทายดงใหมีความสะดวก

รวดเร็ว

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

1 1

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
การับขอมูลที่ไมเปนจริงผานสื่อตางๆ และการ

ที่ประชาชนมีกิจกรรมรวมกันนอย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
ความเขาใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

จัดทําโครงการ/กิจกรรม วันปยมหาราชกิจกรรม

เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ

จํานวนประชาชนเขารวมกิจกรรมแสดงความจง

รักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รอยละ 10

ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในเทศบาลตําบลทายดง

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

 แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงและบริการของ

เทศบาลตําบลทายดงใหมีความสะดวก

รวดเร็ว

กิจกรรมปองกันเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย

และสรางความสมานฉันท
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

2 2
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
ประชาชนสวนมากยังมีพฤติกรรมในการประกอบ

อาชีพที่เปนสาเหตุของภาวะโลกรอน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ ประชาชนไมสามารถประกอบอาชีพไดตามฤดูกาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

 - จัดทําโครงการปลูกตนไม

 - จัดทําโครงการ การคัดแยกขยะ

 - การจัดกิจกรรมลดการใชพลังงานในสํานักงาน

 - จัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ จํานวนรอยละของตนไมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ไร

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

บริหารความเสี่ยงและบริการของ

เทศบาลตําบลทายดง ใหมีความสะดวก

รวดเร็ว

กิจกรรมปองกันปญหาโลกรอน
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การตรวจสอบฏีกายังมีขอผิดพลาดอยูบาง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
การเบิกจายงบประมาณ ลาชา มีการสอบถามจาก

ผูเกี่ยวของ

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

กําหนดใหผูปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบฏีกาและเอกสาร

ประกอบใหเปนไปตาม ระเบียบ ขอกฏหมาย และ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ เอกสารประกอบฏีกาครบถวนตามระเบียบ รอยละ 80

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการเบิกจาย

การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร และความครบถวน

ถูกตองของเอกสารประกอบฏีกา
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 4

4.3 แผนดําเนินงานการบรหิารความเส่ียงของกองคลัง 
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
ยังจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไมครอบคลุม

พื้นที่ทั้งตําบล

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลทายดง ไมเปนไป

อยางครบถวน

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

ดําเนินการจางเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินครอบคลุมทั้งตําบลใหแลว

เสร็จ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ
จําทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินครอบคลุมทั้ง

ตําบลและเปนปจจุบัน

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพิ่ม

การนําเทคโลยีมาใชในการดําเนินงาน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไมแลวเสร็จ
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

2 2
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานพัสดุขาด

ประสบการณในการทํางาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การปฏิบัติงานดานพัสดุลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ สรรหาบุคลากรเพิ่ม

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ ดําเนินการบริหารพัสดุตามเวลากําหนด รอยละ 80

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน

ตามกฎหมาย/กฏระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการเบิกจาย

บุคลาการปฏิบัติงานดานพัสดุ ไมเพียงพอ
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ

เจาหนาที่ที่ไดรับผิดชอบมีไมเพียงพอตองานที่ไดรับ

มอบหมายจึงทําใหขอมูลบางรายการที่ตองจัดเตรียม

มีความลาชา และผิดพลาดอยูบาง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การปฏิบัติงานลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

1. กําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสํารวจ เขียน

แบบประมาณราคาและควบคุมงานกอสรางใหเปนไป

ตามระเบียบขอกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา

โดยวิธีการประกาศรับโอน

3. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา

โดยวิธีการขอใชบัญชีสอบแขงขัน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ สรรหานายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

พัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะให

มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ

ขาดบุคลากร ตําแหนง นายชางโยธา
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5

4.4 แผนดําเนินงานการบรหิารความเส่ียงของกองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีภาระหนาที่มาก ทําให

งานลาชา เกิดขอผิดพลาดในงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การปฏิบัติงานลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

1. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางไฟฟา

โดยวิธีการประกาศรับโอน

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง นายชางไฟฟา

โดยวิธีการขอใชบัญชีสอบแขงขัน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ สรรหานายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

พัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมี

ขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

ขาดบุคลากร ตําแหนง นายชางไฟฟา
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายยังขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ในการปฏิบัติงานดานออกแบบเขียนแบบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การปฏิบัติงานลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

1. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง วิศวกรโยธา

โดยวิธีการประกาศรับโอน

2. ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง วิศวกรโยธา

โดยวิธีการขอใชบัญชีสอบแขงขัน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ จางออกแบบ รอยละ 100

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

พัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมี

ขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

เจาหนาที่ขาดคุณสมบัติในการรับรองแบบ
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
การดําเนินงานโครงการกองการศึกษาฯ ผิดพลาด

และลาชา

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การปฏิบัติงานลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ

เพิ่มแผนอัตรากําลัง 3 ป

 - ดําเนินการสรรหาบุคลากร ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

โดยวิธีการประกาศรับโอน

 - ดําเนินการสรรหานักวิชาการศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขัน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ สรรหานักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

พัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมี

ขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมดานขาดบุคลากร ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 5

4.5 แผนการดําเนินงานการบริหารความเส่ียงของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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1. วัตถุประสงคของหนวยงาน

C S

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

O F

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ
บุคลากรทางการศึกษามีความรูที่ไมเพียงพอเกี่ยวกับงาน

การเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู (ระบ)ุ การเบิกจายงบประมาณลาชา

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบ)ุ สงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบ)ุ
การดําเนินงานดานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กถูกตองตามระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวของ รอยละ 80

4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง

1- ต.ค 61 - 30 ก.ย 62

5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 3. การประเมินระดับความเสี่ยง

เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการ

พัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมี

ขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการ

อํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมดานบุคลากรทางการศึกษาไมมีความรูเกี่ยวกับการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โอกาส

ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง

5 3
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วัตถุประสงคของหนวยงาน

 O ไมสามารถลดความเสี่ยงลงได

กระบวนการควบคุมภายใน

 O  สามารถลดความเสี่ยงลงได

ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานเทศบาลตําบลทายดง ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง

หนวยงาน......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


