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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ  
ก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะด าเนินงานบน
พ้ืนฐานของ๓องค์กประกอบที่ส าคัญ คือ  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน Internal( 
Control) และการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้ท าการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทั้งนี้ การด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จะถือเป็น
ทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิในการ 
ปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเป็นการป้องกันต่อไป 
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1.1 ความหมายของความเสีย่งและระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน  และส่งผลกระทบ  หรือสร้างความเสียหาย  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk  Management)  หมายถึง  กระบวนการที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆในการวิเคราะห์  การประเมิน  การ
จัดการ  การติดตาม  การประเมินผล  และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม  หน่วยงาน  หรือ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร  ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร  กระบวนการ
และโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองค์กร 

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk  Management  System)  หมายถึง  ระบบบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม  ทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆโดยลดโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว  
เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  ประเมินได้  
ควบคุมได้  และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นส าคัญ 

1.2  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 อีกทั้ง  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญ  หมายถึง  ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทุกฝ่าย  ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธ
กิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  สร้างกระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ  รวมถึงมีการ
ติดตามและประเมินผลและพัฒนาการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันแสดงความมุ่งมั่นต่อ
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้การบริหาราชการ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารภาครัฐ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกตาพิจึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประ
โคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็น
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน  และไม่เป็นตัวเงิ น) 
ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป 
 
 
 



1.3  วตัถปุระสงค์ 
 1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง  หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้
หรือหมดไป 
 2. เพื่อลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน  และท าให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกตาพิ  สามารถบรรลุตามที่ก าหนดไว้ 

1.4  แนวคิดและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework  ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายในขององคก์ร (Internal Environment) 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์  และเป้าหมายขององค์กร  การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้  การประเมิน  และ
การจัดการความเสี่ยง 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  หมายถึง  ปัจจัยต่างๆ เช่นจริยธรรม  วิธีการท างานของ
ผู้บริหารและบุคลากร  รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร  ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก  การ
ตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 
 2. การก าหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting)  
  องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการ
ให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 
 3. การบง่ชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) 
  ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น  เช่น 
ด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน  ด้านบุคลากร  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านกฎหมาย  ด้านภาษีอากร  ด้านระบบงาน  
ด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึน  โดยอาจจะมีแหล่งความเสี่ยงจากท้ัง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร  เช่น  วัฒนธรรม  การเมือง  กฎหมาย  ข้อบังคับ  การเงิน  เทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ  ตัวขับเคลื่อนและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  การยอมรับและคุณค่าของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร  เป็นต้น 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย
องค์กร  เช่น  ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ทรัพยากรและความรู้  ได้แก่  เงินทุน  เวลา  บุคลากร  
กระบวนการ  ระบบและเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ  นโยบาย  วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร  การ
รับรู้คุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร  มาตรฐานและแบบจ าลองท่ีพัฒนาโดยองค์กร  โครงสร้างองค์กร 
  การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่
รับผิดชอบในแผนงานหรือการด าเนินนั้น  และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญท่ีได้รับความสนใจหรือ
ประเด็นที่เป็นที่กังวลเพ่ือน ามาจัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร  (Corporate  Risk Profile) ทั้งนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ได้จ าแนกประเภทของความเสี่ยง  ออกเป็น  4 ประเภท  ได้แก่ 



  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์  
แผนการด าเนินงาน  และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม  นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยนอกและปัจจัยภายใน  อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก  เป้าหมาย  และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร  รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

3) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจจะเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน  เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
หรือปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่
ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม 

4) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของ
หน่วยงานก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ซึ่งหากความเสี่ยง
ด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 

4. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  
  ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
  1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่
ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องระบุถึง
ปัจจัยที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆอาจจะเกิดผลที่ตามมาและ
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนนิการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 
  2) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับ
ความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการ
จัดการทันที 
 การก าหนดเกณฑ์ความเสีย่ง 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดย
เกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล  ซึ่งเกณฑ์
ที่ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
 ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  ได้แก่  ลักษณะและประเภทของ
ผลกระทบที่สามารถเกิดและแนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้นกรอบเวลาของโอกาส  และผลกระทบที่
เกิดข้ึน  แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  ระดับความเสี่ยงที่
ต้องการ  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับของความ
เสียหาย  แบ่งเป็น  5  ระดับ  ดังนี้ 



  5   ค่อนข้างแน่นอน 
  4  น่าจะเกิด 
  3  เป็นไปได้ที่จะเกิด 
  2  ไม่น่าจะเกิด 
  1  ยากท่ีจะเกิด 
 ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง  แบ่งเป็น  5  
ด้าน ดังนี้ 

1  ผลกระทบด้านการเงิน 
2  ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
3 ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
4 ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
5 ผลกระทบต่อความล่าช้าในการด าเนินงานโครงการส าคัญ 

แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 5   วิกฤต  

4  มีวินัยส าคัญ  
3  ปานกลาง 
2  น้อย 
1  ไม่มีนัยส าคัญ 

5. การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response)  
  การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการ
ต่อไปที่ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ 
(ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ  รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนด
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกตาพิยอมรับได้  โดยยังคงให้องค์กรสามารถด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
หากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่าง
มีสาระส าคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็น
กรณีๆไป หรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ยงอ่ืนๆ 
 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 -การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสี่ยง มักใช้ใน
กรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 - การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เช่น การเตรียมแพทย์ฉุกเฉิน (Contingency 
plan)  
 - การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการ
ใดๆ เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ 



6. กจิกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
  กิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร 
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นเฉพาะองค์กร ดังนั้น 
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
  1) การควบคุมเพ่ือป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
  2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ (Detective Control ) เป็นวิธีการการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
  3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)  เป็นวิธกีารควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 
  ทั้งนี้  ในการด าเนินงานกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน  
กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
  1) วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ) 
  2) การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
   (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
   (2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยง 
  3) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จงาน 

7. ข้อมลูและการตดิต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสาร
ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
  การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน  ข้อมูลในอดีตและแสดงแนวโน้ม
ของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็น เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8. การตดิตาม (Monitoring)  
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ มี
ความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความ
เสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่า 



  1) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม 
  2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับรายงานถึง
ความคบืหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
  3) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามา
ปฏิบัติใช้จริง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่
เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงาน
สถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในที่
ประชุมผู้บริการเพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 
  



บทที ่2 
รปูแบบการประเมนิความเสีย่ง 

 
 คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ก าหนดแบบรายงาน
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส านัก/กองในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ด าเนินการค้นหาและ
ระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  และความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยง
และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดรูปแบบ การรายงาน กระประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้
ส านัก/กองได้น าไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้ การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบ
การควบคุมภายในรวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ที่ด าเนินอยู่ใน
ปัจจุบันด้วย 
  



แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 
...................................(1).......................................  

.......................(2)........................... 
  

(3) 
ค าถาม 

(4) (5) 
ค าอธบิาย/ค าตอบ มี/ใช ่ ไม่ม/ีไมใ่ช ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



 
สรุป: ………………………………………………(6)................................................................. 
                      ผลสรุป.................................................................(7)...................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                              ลายมือชื่อ.....................(8).......................... 
                                                                               ต าแหน่ง.....................(9).......................... 
                                                                               วันที่.....................(10).......................... 
 
 
 
ค าอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 

(1) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน 

(2) ระบุส านัก/กองของหน่วยงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง 
(3) ระบุค าถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ(1) 
(4) ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ

ตามท่ีถามให้กรอก ไม่มี/ไม่ใช่ 
(5) เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของค าถามท่ีตั้งไว้ 
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ

ของหน่วยงาน 
(7) สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเองของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือ

ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(8) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 
(9) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
(10) ระบุวนเดือนปีที่รายงาน 

  



ปค.5 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตะโกตาพิ 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 
ณ วนัที ่................................................................................  

 
ภารกจิตามกฎหมาย
ที่จดัตัง้หนว่ยงานของ
รฐัหรือภารกจิตาม
แผนการด าเนนิการ
หรือภารกจิอื่นๆที่

ส าคญัของหนว่ยงาน
รฐั/วตัถปุระสงค์ 

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายในทีม่ี

อยู ่
การประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสีย่งทีย่ังมีอยู่ 

การปรบัปรงุการควบคุม
ภายใน 

หนว่ยงาน
ผูร้บัผดิชอบ 

       
 
 
 
 
 
 

 
ลายมือชือ่.......................................................... 
ต าแหนง่............................................................. 

วนัที่ ................................................. 
 



บทที ่3 
การจดัล าดบัความเสีย่ง 

 เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงน ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ
จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดับของความสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของแผนภูมิความเสี่ยง (Impact ) ที่ประเมินได้  โดยจัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปาน
กลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ ได้ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 

แผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk profile) 

ผล
กร

ะท
บ 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิด 

เกณฑ์การประเมนิระดบัความรนุแรงของความเสีย่ง 
ระดบัความเสีย่ง ค่าความเสีย่ง 

(โอกาส/ผลกระทบ) 
เกณฑ์การประเมนิ 

สูงมาก 20-25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการ 
ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15-16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องการจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5-12 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3-4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1.2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

หมายเหตุ : 

 ระดับความเสีย่งสูงมาก 

 ระดับความเสีย่งสูง 

 ระดับความเสีย่งปานกลาง 

 ระดับความเสีย่งต่ า 

 ระดับความเสีย่งต่ ามาก 

 



 

การค้นหาและระบุความเสีย่งใหมท่ี่คาดว่าจะเกดิขึน้ในปถีัดไป 
 คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน น าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  เพ่ือท าการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และวางแผนบริหารความเสี่ยง 
และวางแผนการควบคุมภายใน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ให้ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปี 2563 และน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการ
ควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน  มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  และความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Compliance Risk) ต่อไป 
 
 


