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 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยภายใน คณะผูบริหารจึงได
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบรหิารจัดการความเสี่ยง มีความสําคัญอยางยิ่งในการปองกันและควบคุมความเสี่ยงในดาน
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณท่ีไมแนนอน ซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน การบริหารความเสี่ยงที่ดีตองใหบุคลากรในองคกรที่มีหนาท่ีเก่ียวของทุกฝาย ไดมีสวนรวม
ในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ 
รวมถึงรวมกันวางแผนปองกันและควบคุมใหเหมาะกับภารกิจ เพื่อลดปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่อาจสรางความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขึ้นมา เพื่อใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมใชเปนแนวทางดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจหลักของหนวยงานหรืองานบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ได
กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐไวดังนี้ 
 1. หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลแกผูมีสวนไดเสียของหนวยงานวาหนวยงานไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม 
 2. ฝายบริหารของหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองคกร อยางนอยประกอบดวย การมอบหมายผูรับผิดชอบเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การกําหนดวัฒนธรรมของหนวยงานของรัฐท่ีสงเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 3. หนวยงานของรัฐตองมีการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงคดานตางๆ ตอบุคลากรท่ี
เก่ียวของ 
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงตองดําเนินการในทุกระดับของหนวยงานของรัฐ 
 5. การบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยตองประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 
 6. หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละครั้งและตองมีการ
สื่อสารแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงกับผูที่เก่ียวของทุกฝาย 
 7. หนวยงานของรัฐตองมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 
 8. หนวยงานของรัฐตองมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานตอผูท่ีเก่ียวของ 
 9. หนวยงานของรัฐสามารถพิจารณานําเคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกตใช
กับหนวยงาน เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใชเปนแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการบริหาร  
สวนตําบลแมขาวตม ในการปฏิบัติงานทั้งในภารกิจหลักของหนวยงานหรืองานบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสดุ 
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วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหระบบงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารราชการ 
  2. เพื่อใหสํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใชระบบการบริหารความเสี่ยง
เปนเคร่ืองมือในการลดหรือปองกันความเสียหายจากกระบวนการดําเนินงานท่ีจะสงผลกระทบที่เสียหาย
ทั้งระดับบุคคลและองคกรทําใหไมบรรลุเปาหมายขององคกรได 
  3. เพื่อใหทุกกระบวนการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อรักษาภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 1. กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับชั้นท่ีตองตระหนัก
ถึงความเสี่ยงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน โดยใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ 
ใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
 2. ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล 
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
ในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ 
แผนงาน และการดําเนินงานของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม รวมถึงการมุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ที่กําหนดไว เพื่อ
สรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน และสรางความเชื่อมั่นของผูเก่ียวของ 
 3. มีการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางท่ัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงาน 
การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหาร และผูดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
 ปจจุบันการปฏิบติังานของบุคลากรในองคกรจะตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกองคกรซึ่งกอใหเกิดเหตุการณทั้งที่เปนความเสี่ยง และโอกาส (Risk and 
Opportunities) ตอองคกร โดยความเสี่ยงจะสงผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเปนตัวสรางมูลคา
ตอองคกร ดังน้ัน การบริหารจัดการความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและ
สงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ การบริหารความเสี่ยงจึงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญที่จะชวยปองกัน รักษา และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบสําคัญของการกํากับดูแล
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หนวยงานที่ดี โดยมุงเนนใหทุกกระบวนการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ สงผลดีตอ
ภาพลักษณขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่ไม
แนนอน และจะสงผลกระทบดานลบ สรางความเสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และบุคลากรได 
 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
  ปจจัยเสี่ยงพิจารณาไดจาก 
  1) ปจจัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
  2) ปจจัยภายใน เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร ประสบการณเจาหนาที่ 
ระบบการทํางาน ฯลฯ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกําหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ที่มีความสอดคลองกับกรอบโครงสรางการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) 
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
สําหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  หลักการที่ 1  องคกรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
  หลักการที่ 2  คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบตอการกํากับดูแล 
  หลักการที่ 3  คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการชัดเจน 
  หลักการที่ 4  องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน 
  หลักการที่ 5  องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดชอบตอการควบคุมภายใน 
 องคประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลักการที่ 6  กําหนดเปาหมายชัดเจน 
  หลักการที่ 7  ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 
  หลักการที่ 8  พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 
  หลักการที่ 9  ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน 
 องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  หลักการที่ 10  ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  หลักการที่ 11  พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุม 
  หลักการที่ 12  ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได 
   หลักการที่ 13  องคกรมีขอมูลท่ีเกี่ยวของและมีคุณภาพ 
  หลักการที่ 14  มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได 
  หลักการที่ 15  มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบตอ 
            การควบคุมภายใน 
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 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) 
  หลักการที่ 16  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 17  ประเมินและส่ือสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลา 
            และเหมาะสม 
 
ความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการองคกรที่ดี คือ การติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแลใหมี
การจัดกระบวนการเพ่ือใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนเก่ียวของ โดย 3 หลักการที่มีความสัมพันธกัน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

  1. การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management)  หมายถึง  การกําหนด
นโยบาย โครงสราง และกระบวนการเพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรขององคกร นําไปปฏิบัติ
ในการกําหนดกลยุทธและปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะ
สัมฤทธิ์ผลไดองคกรจะตองสามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบตอองคกร และกําหนด
วิธีจัดการที่เหมาะสมใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งวาผล
การดําเนินงานตามภารกิจตางๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยวัตถุประสงคในการ
บริหารความเสี่ยงนั้นเปนไปเพื่อใหผลการดําเนินงานขององคกรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไว รวมถึงเพื่อใหเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกิดขึ้นกับองคกร กําหนด
วิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได รวมท้ังการสรางกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานใหแกบุคลากรในองคกรเพื่อใหสามารถบริหารจัดการความไมแนนอนที่จะเกิดข้ึนกับ
องคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสรางองคกร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองคกร
เขาดวยกัน โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ ไดแก 
  (1) การผสมผสานและเปนสวนหนึ่งขององคกร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคลองกับ
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงคการตัดสินใจ และสามารถนําไปใชกับ
องคประกอบอ่ืนๆ ในการบริหารองคกร 

การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
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  (2) การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วท้ังองคกร ทั้งระดับโครงการ 
ระดับหนวยงานยอย และระดับองคกร ในปจจัยเสี่ยงดานตางๆ ไดแก ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ การ
ดําเนินงาน การเงนิ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหลาน้ีอาจทําใหเกิดความเสียหาย ความ
ไมแนนอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (3) การมีความคิดแบบมองไปขางหนา โดยบงชี้ความเสี่ยงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบางและหาก
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอยางไรตอวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรไดมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
  (4) การไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมโดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง 
  พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององคกรควรมีองคประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ครบถวน โดยจะเปนกระบวนการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องและควรถูกปลูกฝงรวมกับกิจกรรมปกติของ
องคกร เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนดและบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรตองการได 
  2. การควบคุมภายใน  หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หนวยงานของรัฐตองใหความสําคัญกับวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในแตละดาน ดังนี้ 
      2.1 วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับ
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน 
ดานการเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของ
หนวยงานของรฐั ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 
      2.2 วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคเก่ียวกับการ
รายงานทางการเงินและไมใชทางการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ี
เชื่อถือได ทันเวลา โปรงใส หรือขอกําหนดอื่นของทางราชการ   
      2.3 วัตถุประสงคดานการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance 
Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 
  3. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หมายถึง การใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา
อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร โดยชวยใหองคกร
บรรลุเปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกํากับดูแลที่ดีอยางเปนระบบ โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูทําหนาท่ีวิเคราะห เสนอแนะ 
และใหคําปรกึษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายในเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการควบคุมและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายองคกร  ซึ่งบางครั้งผูปฏิบัติงานมัก
คิดวามีการควบคุมท่ีมีอยูอาจทําใหเกิดการละเลยในบางสวนที่ตองควบคุม ผูตรวจสอบภายในจะมีวิธีการ
ตรวจสอบวาการควบคุมที่ปฏิบัติน้ันเพียงพอหรือไมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
โดยผลการตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบการจัดทํารายงานการตรวจสอบเสนอตอผูบริหารทราบหรือ



6 
 

แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

พิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบดวย สิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือขอเสนอแนะหากเห็นวาตองมีการ
ปรับปรุงจากท่ีปฏิบัติอยู 
 
องคประกอบของการบรหิารความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 8 องคประกอบ ท่ีมีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
องคประกอบเหลานี้เกิดจากการปฏิบัติงานรวมกันของฝายบริหาร ฝายปฏิบัติงาน และฝายสนับสนุน
ครอบคลุมทุกหนวยงานในองคกร ผสมผสานเขากับกลยุทธในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกัน
ในทุกระดับจากระดับองคกรสูระดับฝายดําเนินกิจกรรมและเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
ภายในองคกร องคประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. สภาพแวดลอมภายในองคกร  นโยบาย แผนยุทธศาสตรขององคกร พ้ืนฐานท่ีสําคัญของกรอบ
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง 
  2. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีสอดคลองกับ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร 
  3. การระบุเหตุการณ  การบงชี้และเขาใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 
  4. การประเมินความเสี่ยง  พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 
  5. การตอบสนองความเสี่ยง  กําหนดการจัดการความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมท้ังความสัมพันธของตนทุนและ
ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน ผูบริหารควรนําวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามเพื่อใหม่ันใจไดวามีการ

1. สภาพแวดลอมภายในองคการ 

2. การกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมาย 

3. การระบุเหตุการณ 

4. การประเมินความเสี่ยง 

8. การติดตามและประเมินผล 

5. การตอบสนองความเส่ียง 

6. กิจกรรมควบคุม 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให
มั่นใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง 
  7. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่มีความตระหนัก
และเขาใจนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  8. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) 
 สภาพแวดลอมภายในองคกร  เปนพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดทิศทางกรอบการบริหารความ
เสี่ยงขององคกร สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนด
กิจกรรม การบงชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลาย
ปจจัย เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้น 
จะตองมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจนกําหนดเปนมาตรฐานและมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรเกิดความ
เขาใจท่ีตรงกันในขั้นตอนการพิจารณา เพื่อใหองคกรมีการสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่เหมาะสม
กับการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  1.1 การกําหนดคาความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) 
        ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความเสี่ยงที่
องคกรจะยอมรับไดเพื่อชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจขององคกรตองสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกร โดยมิควรกําหนดในระดับที่ต่ํากวาเปาหมายที่องคกรกําหนดไว 
  1.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
       องคกรควรจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานเดียวกันและมีความ
สอดคลองกันเพื่อใหทุกคนในองคกรนําไปปฏิบัติได และควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอาจอยูใน
รูปแบบคูมือการบริหารความเสี่ยงก็ได 
  1.3 วัฒนธรรมองคกรและการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผูบริหาร 
        องคกรควรใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดใหมีการบริหารความเสี่ยง      
ทุกระดับอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองคกร กลาวคือ ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งใหมีการกําหนดเจาของความเสี่ยง (Risk 
Owner) ที่จะตองดําเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 
2. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย (Objective Setting) 
 การกําหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรจะตอง
มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ วัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในขององคกรจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดําเนินงาน
ขององคกร และวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานยอยจะตองสอดคลอง
กับพันธกิจ/หนาท่ี/เปาประสงคของหนวยงานยอย เพื่อใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ทราบ
ขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดครบถวน ดังนั้น 
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วัตถุประสงคจะตองแสดงใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ที่องคกรตองการจะบรรลุ ไมใชกลาวถึง “กระบวนการ” 
ในการปฏิบัติงาน 
  การกําหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ชวยให
การระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดอยางครบถวน ซึ่งวัตถุประสงคองคกรสามารถกําหนดได
ดวยตัวชี้วัดและเปาหมายตามนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561 –  2565) แผนปฏิบัติการของหนวยงานและอาจมีวัตถุประสงคอื่นๆ เพิ่มเติมใหครบถวนสมบูรณ
มากขึ้นตามภารกิจหนาที่ของหนวยงาน 
 
3. การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
  การระบุเหตุการณที่มีความเสี่ยงเปนการคนหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปจจัยของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอเปาหมาย ผลลัพธขององคกรตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะห
และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
  3.1 แหลงที่มาของปจจัยตางๆ ไดแก 
        3.1.1 ปจจัยภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ที่อยูภายนอกองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอ
วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร ยกตัวอยางเชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลัก
และแนวโนมท่ีสงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกร 
       3.1.2 ปจจัยภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายของ
องคกร เชน วัตถุประสงคขององคกร กระบวนการทํางาน การดําเนินนโยบายและกลยุทธ วัฒนธรรม
องคกรสภาพการเงิน โครงสราง องคกรและระบบการบริหารงาน ประสบการณทํางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิศาสตร กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวของภายในองคกร เปนตน 
  3.2 การระบุปจจัยเสี่ยง จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 
        3.2.1 ความเสี่ยงระดับหนวยงานสวนยอย เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรองคกรท่ีถายทอดลงสูหนวยงานยอยในสวนที่หนวยงานยอยรับผิดชอบ 
นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับโครงการท่ีผูจัดการโครงการไมสามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ภายใตการบริหารและจัดการของผูจัดโครงการในแตละโครงการและเปนความเสี่ยงที่หนวยงานยอยไม
สามารถจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงานยอยเอง ซึ่ง
หนวยงานยอยตองใชเปนขอมูลประกอบการประเมินและจัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับหนวยงานยอย รวมทั้งการรายงานตามระบบการควบคุมภายในตอไป 
       3.2.2 ความเสี่ยงระดับองคกร เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของโดยตรงกับยุทธศาสตรองคกรหรือ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารระดับสูง โดยใหองคกรพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและ
จัดลําดับความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรตอไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่
หนวยงานยอยไมสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได ภายใตการบริหารและจัดการของหนวยงาน
ยอยใด เพียงงานเดียว จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานยอยตางๆ หรือตองบูรณาการการ
ดําเนินงานจากหลายหนวยงาน ท้ังนี้ การระบุปจจัยที่เสี่ยงจะเริ่มตนที่เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของ
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องคกร โดยมีความเชื่อมโยงตอการบริหารความเสี่ยง หนวยงานยอยและการบริหารความเสี่ยงระดับ
โครงการเพื่อใหเปนภาพความเสี่ยงองคกรที่ไมมีความซ้ําซอนกัน 
      การคนหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากขอมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึน การสํารวจใน
ปจจุบันหรือคาดวาอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมขอมูลเพื่อบงชี้เหตุการณท่ีมีความเสี่ยงจะเปนการ
รวบรวมขอมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผูบริหารของหนวยงานเพื่อระบุความเสี่ยง
ดานกลยุทธขององคกร และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหนวยงานตางๆ 
เพื่อระบุความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเส่ียงดานการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ จากน้ันนําขอมูลที่ไดทั้งจากผูบริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผูบริหารและคณะทํางานฯ 
รวบรวมเปนรายการความเสี่ยงองคกร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้นๆ ในขั้นตอนตอไป 
      การบงชี้ความเสี่ยงจะตองระบุสาเหตุของความเสี่ยงดวยทุกครั้งและควรระบุใหครบทุกสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว เพื่อใหผูบริหารสามารถกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหบริหารจัดการ
ความเสี่ยงไดตรงกับสาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
      การระบุเหตุการณอาจดําเนินโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่รับผิดชอบ
ในแผนงานหรือการดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีไดรับความสนใจหรือเปน
ประเด็นที่กังวล เพื่อนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
      (1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการกําหนดแผนกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน และการนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานกลยุทธ
ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ
หรือการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององคกร 
      (2) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ของแตละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่ง
ความเส่ียงดานปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุ
วัตถุประสงคหลกัขององคการในภาพรวม 
      (3) ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเปน
ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามขอบัญญัติ 
หรือจากปจจัยภายนอก เชน การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันท่ีตกลงไวอันสงผลกระทบตอการดํารงอยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร 
      (4) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ขอบังคับ 
หนวยงาน กํากับดูแล เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมท้ังความเสี่ยงที่
เก่ียวกับ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยง
ดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณะขององคกรโดยรวม 
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  หลังจากคนหาและระบุความเสี่ยงไดแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการวิเคราะห เพื่อจัดระดับโอกาส
หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยในขั้นตอนนี้เปนการนํา
เหตุการณความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีมีการคนพบหรือระบุไดมาทําการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง
กับความถี่หรือโอกาสที่จะเปนไปไดเพื่อระบุระดับความสําคัญของความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใด 
โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลคาระดับของโอกาสและระดับความรุนแรง
ของผลกระทบตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไว ทั้ง 2 ดาน (Impact & Likelihood) 
 4.1 โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood)  เหตุการณมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด 
 4.2 ผลกระทบ (Impact)  หากมีเหตุการณเกิดขึ้นองคกรจะไดรบัผลกระทบมากนอยเพียงใด 
 การประเมินความเสี่ยงสามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองคกร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดําเนินการทั้ง
กอนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแลว (Residual Risk) 
ปจจัยที่ควรใชในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เชน 
  1) การปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 
  2) กระบวนการปฏิบัติงาน 
  3) กิจกรรมการควบคุมภายใน 
  4) โครงสรางองคกร 
  5) กระบวนการรายงาน/วิธีการติดตอสื่อสาร 
  6) ทัศนคติและแนวทางของผูบริหารเก่ียวกับความเสี่ยง 
  7) พฤติกรรมขององคกรท่ีคาดวาจะมีและที่มีอยูในปจจุบัน 
  8) การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 
  9) สัญญาและพันธมิตรในปจจุบัน 
 โอกาส/ความถี่ที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่นํามา
พิจารณาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด ดังนี้ 

ระดับ โอกาส ความถี่ 
1 นอยมาก 5 ป ตอครั้ง 
2 นอย 2 - 4 ป ตอครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ป ตอครั้ง 
4 มาก 2 - 6 เดือน ตอครั้งแตไมเกิน 6 ครั้ง 
5 สูงมาก 1 เดือน ตอครั้ง 

 ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ที่เกิดจากเหตกุารณท่ีเกิดขึ้น หรือคาดคะเนวาจะเกิด
เหตุการณนั้นๆ และเมื่อเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กับสิ่งตางๆ และความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นในดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ดานนโยบาย/กฎหมาย/
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ระเบียบ/ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานสุขภาพ 
(Healthy Risk) ดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk) ดานชุมชน (Community Risk) ดานภาพลักษณ
และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) แลวใหพิจารณาความรุนแรงวาอยูในระดับเทาใดดังตาราง
ตอไปนี ้

 ดานกลยุทธ 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ํามาก สําเร็จตามแผน 91 - 100% 
2 ต่ํา สําเร็จตามแผน81 -90% 
3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน  71 -80% 
4 สูง สําเร็จตามแผน  61 -70% 
5 สูงมาก สําเร็จตามแผน 1 -60% 

 ดานการปฏิบัติงาน 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ํามาก สําเร็จตามแผน 91 - 100% 
2 ต่ํา สําเร็จตามแผน81 -90% 
3 ปานกลาง สําเร็จตามแผน  71 -80% 
4 สูง สําเร็จตามแผน  61 -70% 
5 สูงมาก สําเร็จตามแผน 1 -60% 

 ดานนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ํามาก การไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับที่ไมมีนยัสําคัญ 
2 ต่ํา การละเมิดขอกฎหมายที่ไมมีนัยสําคัญ 
3 ปานกลาง การฝาฝนกฎ ขอกฎหมายที่สําคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน

ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งการดําเนินคดีและ/หรือ
เรยีกรองคาเสียหาย หากเปนไปได 

4 สูง การละเมิดขอกฎหมายที่สําคัญ 
5 สูงมาก การฟองรองดาํเนินคดี และ เรียกรองคาเสียหายที่สําคัญ ซึ่งเปน

คดีที่สําคัญมาก รวมถึงการฟองรองที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
ผูที่ไดรบัความเสียหาย 
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 ดานการเงิน 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก ไมเกิน 10,000 บาท 
2 ต่ํา 10,001 – 50,000 บาท 
3 ปานกลาง 50,001 – 250,000 บาท 
4 สูง 250,001 – 10,000,000 บาท 
5 สูงมาก มากกวา  10,000,000 บาท 

 ดานสุขภาพ 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีการบาดเจ็บเล็กนอยไมถึงระดับปฐมพยาบาล 
2 ต่ํา มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 
3 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ตองไดรับการรักษาทางการแพทย 
4 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยสาหัส ตองพักรักษาตวัในโรงพยาบาล 
5 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

 ดานสิ่งแวดลอม 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เล็กนอย สามารถแกไขหรือควบคุมได 
2 ต่ํา มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอย ตองใชเวลาในการแกไข 

ในระยะเวลาไมเกิน 1 สัปดาห 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปานกลาง ตองใชเวลาในการแกไข 

ระหวาง 1 สัปดาห – 1 เดอืน 
4 สูง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รุนแรง ตองใชเวลาในการแกไข 

ระหวาง 1 – 6 เดือน 
5 สูงมาก มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รุนแรงมาก ตองใชทรัพยากรและ 

เวลานานในการแกไข มากกวา 6 เดอืน 
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 ดานชุมชน 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก ไมมีผลกระทบตอชุมชนรอบที่ทําการ 
2 ต่ํา มีผลกระทบบางสวนตอชุมชนรอบที่ทําการ 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอชุมชนรอบที่ทําการและแกไขไดในระยะอันส้ัน 
4 สูง มีผลกระทบตอชุมชนรอบที่ทําการและตองใชเวลาในการแกไข 
5 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนเปนบรเิวณกวางหรือหนวยงานของ

รัฐตองเขาดําเนินการแกไข 

 ดานภาพลักษณ/ชื่อเสียง 
ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ตํ่ามาก มีการเผยแพรขาวที่รับรูกันเฉพาะภายในองคกร 
2 ต่ํา มีการเผยแพรขาวที่รบัรูในสถาบันและชุมชนโดยรอบองคกร 
3 ปานกลาง มีการเผยแพรขาวผานทางสื่อสังคมออนไลน 
4 สูง มีการเผยแพรขาวทางหนังสือพิมพ 
5 สูงมาก มีการเผยแพรขาวทางสถานโีทรทัศน 

 
 การพิจารณาความเส่ียงหลังจากประเมินความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood 
Score) และผลกระทบ (ความรุนแรง) (Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงตางๆโดยนําความเสี่ยงที่ระบุไว
แลวทั้งหมดมาพิจารณาความเสี่ยงดังนี้ 
  ตารางระดับและลําดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

19 20 21 24 25 
16 17 18 22 23 
11 12 13 14 15 
3 4 8 9 10 
1 2 5 6 7 

 
 
 

ผลกระทบ/ความรุนแรง 

4 

5 

2 

1 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

1 2 3 4 5 

3 

โอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
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โซนสีเขียว  โซนสีเหลือง  โซนสสีม  โซนสแีดง 

ลําดับ โอกาส ผล 
กระทบ 

 ลําดับ โอกาส ผล 
กระทบ 

 ลําดับ โอกาส ผล 
กระทบ 

 ลําดับ โอกาส ผล 
กระทบ 

1= 1 1  5= 3 1  16= 1 4  22= 4 4 
2= 2 1  6= 4 1  17= 2 4  23= 5 4 
3= 1 2  7= 5 1  18= 3 4  24= 4 5 
4= 2 2  8= 3 2  19= 1 5  25= 5 5 
    9= 4 2  20= 2 5     
    10= 5 2  21= 3 5     
    11= 1 3         
    12= 2 3         
    13= 3 3         
    14= 4 3         
    15= 5 3         

 
 จัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางระดับ
ความรุนแรงกับระดับโอกาสท่ีจะเกิดซึ่งมีระดับของความเสี่ยงอยูที่ 4 ระดับโดยแตละระดับจะมี
ความหมายของความเสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงตอไป 

 ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  มี 4 ระดับ คือ 
ลําดับ
คะแนน 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

แทนดวย
แถบสี 

ความหมาย 

22 - 25 สูงมาก  ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที 

16 - 21 สูง  ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป 

5 - 15 ปานกลาง  ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

1 - 4 ต่ํา  ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมี 
การจัดการเพ่ิมเติม 

 
 เมื่อหนวยงานมีผลสรุปจํานวนกิจกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลว หนวยงานจะตองทําการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งถือวามีนัยสําคัญใหวางแผนการควบคุมและนําเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมตอไป สําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและต่ํา เมื่อ
พิจารณาจากระดับความเสี่ยงแลวเห็นวาหนวยงานสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจึงไมตองรายงานแต
ตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได ความเสี่ยงในระดับสูง
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และสูงมากหนวยงานจะตองจัดทําแผนดําเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
5. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) 
 ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงใหเหมาะสม 
กลาวคือ การดําเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใชวิธีจัดการที่สอดคลองกับ
ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไวและตนทุนคาใชจายที่เก่ียวของตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงที่ตองควบคุม 
        5.1.1 กลยุทธ M : Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 
        เปนการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบ
จากความเสี่ยงใหอยูในระดับที่กําหนดซึ่งเปนระดับที่สามารถยอมรับได ประกอบดวย 
        1) กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เชน การจัดซื้ออุปกรณ เพื่อปองกัน
อันตรายจากการทํางานหรือการจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมจากเดิม การจัดทําแผนฉุกเฉิน เปนตน 
       2) กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดข้ึนของความเสี่ยง เชน การปรับปรุง แกไข
กระบวนงาน การจัดทํามาตรฐานความปลอดภัย เปนตน 
       5.1.2 กลยุทธ T : Transfer Risk (การโอนความเสี่ยง) 
        เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง เชน การ
จางบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชํานาญในเรื่องตางๆ เหลานั้นดํา เนินการแทน 
(Outsource) เปนตน 
 5.2 ความเสี่ยงที่ตองยกเลิก 
       กลยุทธ A : Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) 
        กรณีที่ไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได อาจใชวิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค ยกเลิก หรือไม
ดําเนินกิจกรรมนั้นๆ เลย เชน การระงับ/การหยุดดําเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญมี
งบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงกอนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดปญหา
ตามมาทั้งดานการเงินและดานอื่นๆ ก็จะไมดําเนินการ เปนตน 
 5.3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได 
       5.3.1 กลยุทธ R : Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) 
                 เปนการยอมรับใหความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นไดภายใตระดับความเสี่ยงท่ีสามารถ
ยอมรับได  โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใชวิธีควบคุมปกติ   
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด  ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยูในระดับ
ต่ํามาก หรือวิธีการที่จะนํามาใชควบคุมความเสี่ยงมีตนทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้นไมคุมคาตอการดําเนินการ 
       5.3.2 กลยุทธการควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถายโอนความเสี่ยง 
        กรณตีองการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก 
ทั้งนี้การเลือกกลยุทธตองคํานึงถึงตนทุนการบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช หาก
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สามารถกําหนดการตอบสนองตอความเสี่ยงหลายความเสี่ยงดวยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ
ชวยลดตนทุนในการบริหารความเสี่ยงได 
 
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุม หมายถึง หลักเกณฑ/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
เพื่อใหมั่นใจวาองคกรไดมีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ฝายบริหารไดกําหนด
ไว การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย เปนการประเมินองคประกอบของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกําหนด มี 5 
องคประกอบ ดังนี้ 
  องคประกอบที่ 1  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
  สภาพแวดลอมการควบคุมเปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานที่สงผลใหมีการนําการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุก
ระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดําเนินงานที่คาดหวังของผูกํากับดูแลและ
ฝายบริหาร ท้ังนี้สภาพแวดลอมของการควบคุมดังกลาวเปนพื้นฐานสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอ
องคประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 
  สภาพแวดลอมการควบคุม ประกอบดวย 5 หลักการ ดังนี้ 
   หลักการที่ 1 : หนวยงานของรฐัแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
   หลักการที่ 2 : ผูกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝาย
บริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
   หลักการที่ 3 : หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา 
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการ
กํากับดูแล 
   หลักการที่ 4 : หนวยงานของรัฐแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรฐั 
   หลักการที่ 5 : หนวยงานของรัฐกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบตอผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคมุภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
 องคประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจําเพื่อระบุและ
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ รวมถึงกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงน้ัน ฝายบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจ
ภายในทั้งหมดที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรฐั 
  การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 หลักการ ดังนี้ 
   หลักการที่ 1 : หนวยงานของรัฐระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค 
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   หลักการที่ 2 : หนวยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการ
ควบคุมภายในอยางครอบคลุม ท้ังหนวยงานของรัฐและวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
   หลักการท่ี 3 : หนวยงานของรัฐพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 
   หลักการที่ 4 : หนวยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให
มั่นใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุม ไดรับการนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหนวยงานของรัฐในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 
  กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย 3 หลักการ ดังน้ี 
   หลักการที่ 1 : หนวยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใน
การบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
   หลักการที่ 2 : หนวยงานของรฐัระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี 
เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
  หลักการที่ 3 : หนวยงานของรัฐจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไวในนโยบาย 
ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 
  องคประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานของรัฐที่จะชวยใหมีการดําเนินการตามการควบคุม
ภายในที่กําหนดเพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นไดทั้งจาก
ภายในและภายนอก และเปนชองทางเพื่อใหทราบถึงสารสนเทศที่สําคัญในการควบคุมการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐ การสื่อสารจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบและ
ความสาํคัญของการควบคุมภายในที่มีตอการบรรลุวัตถุประสงค 
  สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย 3 หลักการ ดังน้ี 
   หลักการที่ 1 : หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมี
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
   หลักการที่ 2 : หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคมุภายในที่กําหนด 
   หลักการที่  3 : หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่ มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
 องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 
  กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานการประเมินผลเปนรายครั้งหรือ
เปนการประเมินผลทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ
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องคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐใหรายงานตอฝายบริหารและผูกํากับดูแลอยางทันเวลา 
  กิจกรรมการติดตามผลประกอบดวย 2 หลักการ ดังนี้ 
   หลักการที่ 1 : หนวยงานของรัฐระบุพัฒนาและดําเนินการประเมินผลระหวางการ
ปฏิบัติงานและ/หรือการประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตาม
องคประกอบของการควบคุมภายใน 
  หลักการที่ 2 : หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของการ
ควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํากับดูแลเพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยาง
เหมาะสม 
 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  องคกรควรกําหนดใหมีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในองคกรและภายนอก
องคกรควรตองไดรับการบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะขอมูลสนับสนุนที่มี
ความสําคัญเกี่ยวกับการบงชี้ ประเมินและการตอบสนองตอความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให
องคกรสามารถตอบสนองตอความเสี่ยงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักใน
ความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จในการบริหาร 
ความเสี่ยงขององคกร การสื่อสารท่ีไมเพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทําใหเกิดความลมเหลวในการสราง
การยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสรางความ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงใหกับองคกร เชน อาจมีการจัดแถลงการณที่ชัดเจนเก่ียวกับโนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงขององคกร และการมอบหมายอํานาจหนาท่ีที่ชัดเจน การสื่อสารเก่ียวกับกระบวนการและ
วิธีการการปฏิบัติงานท่ีควรจะสอดคลองและเสริมสรางวัฒนธรรมที่พึงประสงคในกระบวนการสื่อสารควร
จะสื่อถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1) ความสําคัญและความจําเปนของการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่มีประสิทธิผล 
  (2) วัตถุประสงคขององคกร 
  (3) ระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได 
  (4) การใชภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
  (5) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนําองคประกอบตางๆ ของการ
บริหารความเสี่ยงขององคกรมาใช 
 
8. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
  เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแลว จะตองมีการ
รายงานและติดตามผลเปนระยะเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ไดมีการ
ดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในหรือไม 
โดยผูรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการจัดการ
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ความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดที่มีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการตอเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามดังกลาวรายงานใหคณะกรรมการที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบรับทราบ 
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การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดกําหนดใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตมนําการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของ
หนวยงานที่จะสงผลกระทบที่เปนทั้งในระดับตัวบุคคลและองคกร 4 ดาน ไดแก 
  1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เปนความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ทําใหตองใชดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุม
การดําเนินงานจนสงผลตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไมถูกตอง หรือการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตางๆ 
  2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี่ยง/ปญหาท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ
ตามเปาหมายและพันธกิจโดยรวม  ตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตมหรือเปนการกําหนดกลยุทธหรือปจจัยที่จะสงผลทําใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรได 
  3. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เปนความเส่ียง/ปญหาอันเนื่องมาจาก
ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูล ที่สงผล
กระทบทําใหผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตมเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 
  4. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ
บริหารงบประมาณและการเงินจนสงผลตอการบริหารงบประมาณและการเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม 
  การดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหลักการใหสํานัก/กอง ดําเนินการดวยตนเองทั้งกระบวนการ เพื่อให
การบริหารความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดท่ีเปนไปตามสภาพปญหาของแตละ
สํานัก/กองเริ่มตั้งแตการวิเคราะหองคประกอบสภาพแวดลอมของหนวยงาน ระบุและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึนที่อยูในระดับสูง
หรืออยูในระดับที่หนวยงานรับไมไดและนํามากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงหรือ
ปองกันความผิดพลาดใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สามารถดําเนินการไดตาม
หลักการดังกลาวขางตน และบรรลุวัตถุประสงคของการนําการบริหารความเสี่ยงมาเปนเครื่องมือในการ
ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหนวยงานที่จะสงผลกระทบท่ีเสียหายทั้งในระดับตัวบุคคลและ
องคกร องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพื่อใหเปนแนวการดําเนินงาน โดยปรับใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน ดังน้ี 
  1. ทบทวน/แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหเปนปจจุบัน 
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  2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  3. ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในหัวขอแนวคิดการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกันตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4. พิจารณาทําความเขาใจกับกรอบระยะเวลาดําเนินการและแบบฟอรมที่องคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 4 แบบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน 
ไดแก   
      4.1 รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      4.2 แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      4.3 การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     4.4 รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมหารือรวมกัน เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
หนวยงาน ระบุและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อกําหนดลงในแบบ 1, 2 และ 3 (คําอธิบายการกรอกขอมูลอยูใน
หัวขอถัดไป) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการสําคัญที่จะทําใหเกิดความเสี่ยงท่ีอยูใน
ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมากนํามากําหนดเปนมาตรการจัดการความเสี่ยง 
  6. ดําเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยง ตามท่ีระบุไวในแบบ 2 และแบบ 3 หากมาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวไมสามารถลดความเสี่ยงและความผิดพลาดใหลดลงได เมื่อสิ้นปงบประมาณ
อาจมีการประชุมเพื่อปรึกษา ทบทวน ปรับปรุงแบบ 2 และแบบ 3  ไดเพื่อใหความเสี่ยงและความ
ผิดพลาดลดลง 
  7. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 
และการควบคุมภายในฯ ตามแบบ 4 รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเปนของ 
แตละวัตถุประสงค/งาน/โครงการ/กระบวนการ 
  8. กอนสิ้นปงบประมาณควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานเพื่อ
รับทราบและใหขอสังเกตแกไขปรับปรุงกอนรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการฯ ในลําดับถัดไป
ตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พรอมทั้งปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานเพื่อดําเนินการในปงบประมาณถัดไป 
  9. ขอใหหนวยงานคัดเลือกความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงและสูงมากและจัดทําตามแบบ 1 –  4 แยก
เปนชุดตามวัตถุประสงคแตละขอตามงานกระบวนการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค/โครงการ/
กระบวนการที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
  10. เมื่อไดรับรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ 2 –  4 ของหนวยงานในสังกัดแลวจะตองทํา
สรุปภาพรวมขององคกร 
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การกรอกขอมูลแบบรายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของหนวยงานในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  แบบ 1 รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  แบบ 2  แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการกรอกขอมูลเก่ียวกับ “การบริหารความเสี่ยง” 
 แบบ 3  การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการกรอกขอมูลเก่ียวกับ “การควบคุมภายใน”  
 แบบ 4  รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนการกรอกขอมูลเก่ียวกับ 
“การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”  
 
 

แบบ 1 

  แบบ 1 : รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนแบบ
รายงานขอมูลที่จะแสดงใหทราบวาหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีพื้นฐานที่เปน
องคประกอบสําคัญที่จะทําใหหนวยงานใชการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนเครื่องมือใน
การสนับสนุนใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดหรือไม ซึ่งองคประกอบ
สําคัญที่กลาวถึง ไดแก สภาพแวดลอม การควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล โดยขอใหกรอกขอมูลแตละองคประกอบตาม
คําอธิบายดังตอไปนี้ 
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แบบ 1 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยง 
ของหนวยงานในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (อธิบาย) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
2. การประเมินความเส่ียง (อธิบาย) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
3. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
5. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
  ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
  1.1 หนวยงานมกีารแสดงถึงการยึดม่ันในคณุคาของความซื่อตรงและจริยธรรมหรือไม และหากมี
ไดดําเนินการอยางไร 
  1.2 ผูบริหารมีการกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  1.3 หนวยงานไดมีการจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  1.4 หนวยงานไดมีการแสดงถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  1.5 หนวยงานมีการกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
2. การประเมินความเสี่ยง 
  ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
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  2.1 หนวยงานมีการระบุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  2.2 หนวยงานมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน อยาง
ครอบคลุม และมีการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดความเสี่ยงนั้นหรือไมและหากมี            
ไดดําเนินการอยางไร 
  2.3 หนวยงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  2.4 หนวยงานมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
  3.1 หนวยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  3.2 หนวยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงคหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  3.3 หนวยงานไดจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมโดยกําหนดไวในนโยบายประกอบดวย ผลสําเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริงหรือไมและหากมีไดดําเนินการ
อยางไร 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
  4.1 หนวยงานไดจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่เก่ียวของและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  4.2 หนวยงานมกีารสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ี
มีตอการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่กําหนดหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
  4.3 หนวยงานมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
 ขอใหแสดงรายละเอียดตามประเด็นดังตอไปนี้ 
  5.1 หนวยงานมีการระบุการพัฒนาและดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและ/หรือ
การประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กําหนดเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม และหากมีไดดําเนินการอยางไร 
 5.2 หนวยงานมีการประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออนของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลเพื่อใหผูรับผิดชอบ
สามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสมหรือไมและหากมีไดดําเนินการอยางไร 
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แบบ 2 
 
  แบบ 2 : แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสวนของขอมูล “การบริหารความเสี่ยง” ของหนวยงาน 
ประกอบดวยขอมูลที่หนวยงานตองกรอก ดังนี้ 
 

แบบ 2 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. วัตถุประสงค 
ของหนวยงาน 

2. งาน/โครงการ/
กระบวนการ 

3. การประเมินระดับความเสี่ยง 

(ระบุวัตถุประสงค 
ของหนวยงาน) 

ขอมลูเชื่อมโยงไปยัง  
แบบ 4 

(ระบุ งาน/
โครงการ/

กระบวนการ) 
ขอมลูเชื่อมโยงไปยัง 

แบบ 4 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
C S 

(โอกาส X 
ผลกระทบ) ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

(ระบบงวดเวลา) 
5. ความเสี่ยงที่มอียู/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มอียู/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วดัความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู (ระบุ) ขอมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ 3 และ แบบ 4 
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง 

ที่มีอยู 
(ระบ)ุ  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ขอมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ 3 และ แบบ 4 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ)  

 
1. วัตถุประสงค 
  หมายถึง ความตองการที่จะกระทําหรือจุดมุงหมายหรือเปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนเพื่อ
ลดความเสี่ยง 4 ดาน (C, S, O, F) ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล     
แมขาวตม โดยปรับใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของหนวยงาน เชน 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจาย 
  - เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดําเนินการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน 
  - เพื่อลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกดําเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการดําเนินโครงการใหเปนไป
อยางเปดเผย เสมอภาค ถูกตองตามกฎหมาย 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพิ่มการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

  - เพื่อลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการเพ่ิมการเขาถึงกระบวนการขอรับบริการไดรวดเร็วขึ้น งายขึ้น 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงและบริการขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ใหมีความสะดวกรวดเรว็ 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานกลยุทธในการพัฒนากระบวนใหบริการสาธารณะใหมีขีดสมรรถนะสูงใน
การสนับสนุนการอํานวยความสะดวกใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  - เพื่อลดความเสี่ยงดานการดําเนินงานในการลดปญหาการบริการสาธารณะซึ่งรอรับการแกไข
เปนเวลานาน 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการดําเนินงานในการดําเนินโครงการที่ไดรับอนมุตัิงบประมาณ 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน ในการลดการทุจริตทางดานการเงินของเจาหนาที่ 
  - เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงนิ ในการเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบและแนวทางท่ี
เก่ียวของ 
  วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไป
ตามนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เรื่อง มอบหมายงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. งาน/โครงการ/กระบวนการ 
  หมายถึง งาน/โครงการ/กระบวนการ ที่จะสงผลใหวัตถุประสงคของหนวยงานประสบความสําเร็จ 
3. การประเมินระดับความเสี่ยง 
  ขอมูลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาสมควรจะนํามากําหนดเปน
มาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม โดยระดับความเสี่ยงที่จะนํามากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น 
ควรอยูในระดับ “ H”  และ “ E”  ซึ่งเปนความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจสงผลกระทบตอ
ความสาํเร็จของวัตถุประสงคของหนวยงานไดจึงมีความจําเปนตองปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นตามเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงที่เม่ือดําเนินการแลวระดับความเสี่ยงตองลดลงอยู
ในระดับที่ยอมรับได ไมกระทบตอวัตถุประสงคของหนวยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ 
COSO ดังนี้ 
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         ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 
            ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

5  5  10  15  20  25 
 M  H  H  E  E  

4  4  8  12  16  20 
 M  H  H  E  E  

3  3  6  9  12  15 
 L  M  M  H  E  

2  2  4  6  8  10 
 L  M  M  M  H  

1  1  2  3  4  5 
 L  L  M  M  H  

                1    2   3   4          5 
         ระดับผลกระทบ 
 
“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณนํามา
เทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
“L” (Low)   ในชองแถบ  “สีเขียว”   ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “นอยถึงนอยที่สุด” 
“M” (Medium)  ในชองแถบ  “สีเหลือง”   ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “ปานกลาง” 
“H” (High)   ในชองแถบ  “สีสม”   ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “สูง” 
“E” (Extreme)   ในชองแถบ  “สีแดง”   ถือเปนความเสี่ยงระดับ  “สูงมาก” 
 
  “โอกาส”  หมายถึง  ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงโดยใชระดับคะแนน เทียบจาก
ตาราง “เกณฑการเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณของ “แนวทางการพิจารณา 
ระดับความเปนไปไดในการเกิดข้ึนของเหตกุารณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (L)” ทางซายมือสุด ดังนี้ 
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เกณฑการเปรียบเทียบระดบัโอกาส 
L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 
 
คะแนน แนวทางการพจิารณาระดับความเปนไปไดในการเกิดขึ้นของเหตุการณความเสี่ยง 

(L) 
ระดับโอกาส การดําเนิน

โครงการ 
การปฏิบัติงาน

ประจาํ 
เทียบกบัครั้งของ
การดําเนินการ 

ประมาณ % 
ของการ

ดําเนนิการ 

5 สูงมาก เกิดขึ้นแนนอน เกิดข้ึนเกือบ 
ทุกครั้ง 

เกือบทุกครั้งของ
การดําเนินงาน 50% 

4 สูง เกิดขึ้นไดเสมอ เกิดขึ้น 
เปนประจํา ปละหลายครั้ง 40% 

3 ปานกลาง เกิดข้ึนไดบาง เกิดข้ึนได 
หลายครั้ง เกิดขึ้นไดทุกป 30% 

2 นอย เกิดขึ้นไดนอย อาจเกิดขึ้นบาง 
ในบางครั้ง 

เกิดข้ึนไดในชวง 
1 – 2 ป 20% 

1 นอยมาก เกิดข้ึนไดยาก แทบจะไม 
เกิดขึ้นเลย 

ไมเกิดขึ้นเลย 
ในชวง 3 ป 10% 

 
  “ผลกระทบ”  หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจะกระทบตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยใหเทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ
เปรียบเทียบระดับผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในชอง “แนวทางการพิจารณาระดับความ
เปนไปไดในการเกิดขึ้นของเหตุการณความเสี่ยง” กับชอง “คะแนน (I)” ซายมือ ดังนี้ 
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เกณฑเปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 
 

คะแนน ระดับ แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแตละความเสี่ยงตอเปาหมายความสามารถหรือผลดําเนนิงานขององคกร 
(I) ผล 

กระทบ 
หนาที่ความ
รับผิดชอบ 

เปาหมาย 
ผลผลิต/
ผลลัพธ 

ผล
คะแนน
ตาม

ตัวช้ีวัด 

มูลคาความ
เสียหาย 
ที่อาจ
เกิดขึ้น 

สูญเสีย
โอกาส 

ความ 
พึงพอใจ 
/ความ
เช่ือถือ

ของผูรับ 
การ

บริการ 

ชื่อเสียง
องคกร 

การ
ดําเนิน 
งาน 

งบประมาณ
ที่สูญเสีย 

5 สูงมาก หนาที่
รับผิดชอบ

หลัก
เสียหาย 

ต่ํากวา
เปาหมาย
มากหรือที่
เคยทํามา 
ในอดีต 

1 
คะแนน 

องคกรไม
สามารถ 
รับผิด 
ชอบได 

ตองหยุด
ดําเนิน 
การ 

ในชวง
เวลาหนึ่ง 

เกิดการ
รองเรียน
หรีอเลิก
ใชบริการ 

มีการ
เผยแพร

ขาว 
ทั้งสื่อ
ภายใน
และ 
ตาง 

ประเทศ 

รายแรง ตั้งแต 
10,000 

บาท  
ขึ้นไป 

4 สูง หนาที่
รับผิดชอบ 
ที่สําคัญ
เสียหาย 

ต่ํากวา
เปาหมาย
อยางมี

นัยสําคัญ 

2 
คะแนน 

ตองยกเลิก
บาง

โครงการ 
เพื่อจัดสรร
งบประมาณ 

ตองหยุด
ดําเนิน 
การ

ในชวง  
1 – 2 

วัน 

ผูรับ 
บรกิาร 
ไมพอใจ 

มีการ
เผยแพร

ขาว 
ใน

หนังสอื
พิมพ 

กระทบ 
มาก 

ตั้งแต 
250,000 
บาท ไมเกิน 
10,000 
ลานบาท 

3 ปานกลาง หนาที่ความ
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ํากวา
เปาหมาย
ชัดเจน 

3 
คะแนน 

กระทบตอ
การจัดสรร
งบประมาณ

ภายใน 

ตองหยุด
ดําเนิน 
การ

ภายใน  
1 วัน 

ไม
สามารถ
ดําเนิน 
การได
ตามขอ 
กําหนด 

มีขาวลือ
ออกไปสู

นอก
องคกร 

กระทบ 
ปาน
กลาง 

ตั้งแต 
50,000 

บาท ไมเกิน 
250,000 

บาท 

2 นอย บางสวน
ของหนาที่

ความ
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ํากวา
เปาหมาย
เล็กนอย 

4 
คะแนน 

กระทบตอ
การจัดสรร
งบประมาณ

ในระดับ
สํานัก/กอง 

หยุด
แกไข

เล็กนอย 

กระทบ
ตอ

คุณภาพ
การให 
บรกิาร 

มีขาวลือ
ภายใน
องคกร 

กระทบ 
เล็กนอย 

ตั้งแต 
10,000 

บาท ไมเกิน 
50,000 

บาท 
1 นอยมาก ไมเก่ียวของ

โดยตรง 
ยังคงไดตาม
เปาหมาย 

5
คะแนน 

สามารถ
ยอมรับได 

การ
ดําเนิน 

การลาชา 

กระทบ
ตอ

คุณภาพ
การให 
บรกิาร
เล็กนอย 

อาจ
สงผลตอ
ชื่อเสียง

ได 

ละเลย
ได 

ไมเกิน
10,000 

บาท 
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การใสระดับผลกระทบ ใหแยกผลกระทบตามดานของความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก 
  (1) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร 
“ C”  ถาผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “C” เปนความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติตางๆ เชน การบังคับใชกฎหมายท่ี
ออกมาใหมไมสอดคลองกับการนํากฎหมายไปใช การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมเปนจํานวนมาก การไม
ควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบความถูกตองของการดาํเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เปนตน 
 (2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “ S”  ถาผลกระทบทําใหเกิดความเสี่ยง
ดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “S” เปนความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จตามเปาหมายของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร เชน นโยบายไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มตนใหมเปนระยะ หรืองาน/
โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามแผนที่กําหนดสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่ได
ดําเนินการไปกอนแลวเกิดความลาชาไมสามารถดําเนินไดตามเปาหมายและระยะเวลาตามที่กําหนด เปนตน 
 (3) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “ O”  ถาผลกระทบทําให
เกิดความเสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “O” เปนความเสี่ยงท่ีกระทบกับการดําเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน การโยกยายขาราชการบอยทําใหบุคลากรไมมีประสบการณและความรูใน
งานที่ปฏิบัติ สงผลใหเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผูรับบริการได การที่อยูใน
ตําแหนงและงานเดมิเปนเวลานานอาจทําใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนาที่ไดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการไมมีมาตรฐานและสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล 
บุคลากรไมสามารถใชงานโปรแกรมไดเต็มความสามารถท่ีโปรแกรมสามารถรองรับการทํางานได เปนตน 
 (4) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “ F”  ถาผลกระทบทําใหเกิดความ
เสี่ยงดานนี้ใหใสคะแนนในชอง “F” เปนความเสี่ยงที่สงผลดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ เชน ระบบการ
ควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพทําใหมีการเบิกจายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจายในโครงการ
ผิดพลาด ผูบริหารและผูตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไมมีประสบการณและความรูไม
เพียงพอท่ีจะสามารถตรวจระบบความผิดพลาดและแกไขใหถูกตองได การจัดซื้อจัดจางในราคาที่ไม
เหมาะสม เปนตน 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 
  หมายถึง ระยะเวลาท่ีพบความเสี่ยง 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู/ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยงที่มีอยู/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ตัวชี้วัด 
    ความเสี่ยง ประกอบดวย 
  “ความเสี่ยงท่ีมีอยู” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยูที่มีผลกระทบตอ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 4 ดาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดแก ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน 
  “ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู” หมายถึง ขอมูลผลที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้นในทาง
ลบ หากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู” เปนการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในขอมูลการประเมินระดับ
ความเสี่ยง 
  “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแกไขเพื่อทําให “ความเสี่ยงที่มี
อยู” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู” หมดไปหรือลดนอยในระดับยอมรับได 
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  “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวบงชี้หรือเกณฑหรือมาตรฐาน มี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการระบุหรือเปรียบเทียบเพ่ือที่จะแสดงวามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลด
ความเสี่ยงที่มีอยูและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู เชน จํานวนหนวยงานที่มีความรูและความ
เขาใจจนนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนเครื่องมือในการปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของ
หนวยงาน 
 

แบบ 3 
 
  แบบ 3 : การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ 
 

แบบ 3 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ 2564 
1. กําหนดแลวเสร็จ    2. ผูรับผิดชอบ              ความเส่ียงที่มีอยู ....เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2.... 

(ระบุ)       (ระบ)ุ มาตรการจัดการความเสี่ยง ....เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2.... 
3. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู (อธิบาย) 
 
 

 

การประเมินการควบคุม 
 

 ไมเพียงพอ 

(อธิบาย) 
 
 

 

กระบวนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
 
 

          (อธิบาย) 
(ขอมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ 4) 

 
 

หมายถึง ระยะเวลาที่
จะดําเนนิการควบคุม
ภายในเสรจ็สิ้น 

“1. กําหนดแลวเสร็จ” 

ใหระบุกลุม/สวนงาน 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

“2. ผูรับผิดชอบ”     “ความเสี่ยงท่ีมีอยู” คือ ขอมูล
เดียวกับหัวขอ “ความเสี่ยงที่มอียู” 
จากแบบ 2 
    “มาตรการจัดการความเสี่ยง”  
คือ ขอมูลเดียวกับหัวขอ “มาตรการ
จัดการความเสี่ยง” จากแบบ 2 



32 
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แบบ 3 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ 2564 
1. กําหนดแลวเสร็จ 2. ผูรับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มอียู ....เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2.... 

(ระบุ) (ระบ)ุ มาตรการจัดการความเสี่ยง ....เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2.... 
3. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู (อธิบาย) 
 
 

 

การประเมินการควบคุม 
 

 ไมเพียงพอ 

(อธิบาย) 
 
 

 

กระบวนการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
 
 

          (อธิบาย) 
(ขอมูลเช่ือมโยงไปยัง แบบ 4) 

 
 

 
 
 

  “กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู” หมายถึง ขั้นตอน/วิธีการ/กฎเกณฑท่ีดําเนินการควบคุม ลด
ความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดในปจจุบัน 
 “การประเมินผลการควบคุม” หมายถึง การประเมิน “กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู” 
เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมโดยมีแนวพิจารณาการประเมินผลการควบคุมและอธิบาย 
ดังน้ี 
  1) มีการกําหนด/สั่งการอยางเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
  2) มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
  3) ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม 
  4) ประโยชนที่ไดรับคุมคากับทรัพยากรที่ใชในการควบคุมหรือไม 
  เมื่อวิเคราะหตามแนวทางขางตนแลว ใหประเมินผลวา “เพียงพอ” หรือ “ไมเพียงพอ” โดยใหลง
ในชองผลการประเมิน 
  “กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน” หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีจะดําเนินการ ปรับปรุงการ
ควบคุม เพื่อ “ลดความเสี่ยงที่มีอยู” ตามแบบ 2 โดยใหกรอกขอมูลกรณีเมื่อ “การประเมินผลการ
ควบคุม” ไมเพียงพอจะดําเนินการปรับปรุงหรือปฏิบัติตามขั้นตอน/วิธีการ/กฎเกณฑท่ีดําเนินการอยูใน
ปจจุบันใหสามารถลดความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 

“3. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง” 
 



33 
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แบบ 4 
 
  แบบ 4 : รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ในสังกัดองคการบริหาร     
สวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้ 
 

แบบ 4 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

รายงานการดําเนนิการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงคของหนวยงาน งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 
 

 
เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 

 

 
เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 

 
  กระบวนการควบคุมภายใน 
   

เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 1 
 

ผลการดาํเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเส่ียง 
(ระบ)ุ 

 
 
 

                สามารถลดความเสี่ยงได                     ไมสามารถลดความเสี่ยงได 
 
 

 
 
 
 

“วตัถปุระสงคของหนวยงาน”  
เปนขอมลูเดียวกับหัวขอ  
“1. วัตถุประสงคของ
หนวยงาน” จากแบบ 2 

“งาน/โครงการ/กระบวนการ”  
หมายถึง ขอมลูเดียวกับหัวขอ 
“งาน/โครงการ/กระบวนการ” 
จากแบบ 2 

“มาตรการจัดการ 
ความเสีย่ง”  
หมายถึง ขอมูลเดียวกับ
หัวขอ “มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง” จากแบบ 2 
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แบบ 4 
หนวยงาน............................................................................................................................................. 

รายงานการดําเนนิการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงคของหนวยงาน งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 
 

 
เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 

 

 
เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 2 

 
  กระบวนการควบคุมภายใน 
   

เชื่อมโยงขอมูลจาก แบบ 1 
 

ผลการดาํเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเส่ียง 
(ระบ)ุ 

 
                สามารถลดความเสี่ยงได                     ไมสามารถลดความเสี่ยงได 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  คือ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑของกระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เปนไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแบบ 3 และสามารถควบคุมโดยลดความเสี่ยง และความ
ผิดพลาดจาก “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู” ตามแบบ 2 ไดอยางไร และทําให “วัตถุประสงคของหนวยงาน” 
ตามแบบ 2 ประสบความสําเร็จไดอยางไร และให   ลงใน  ชองของการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได 
  ทัง้นี ้การทําแบบ 2 –  4 ขอใหแยกตามวัตถุประสงคแตละขอและแตละงาน/โครงการ/กระบวนการ 
 
 

“ผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน” 

“กระบวนการควบคุมภายใน” 
หมายถึง ขอมลูเดียวกับหัวขอ 
“กระบวนการปรับปรงุการควบคุม
ภายใน” จากแบบ 3 
 


