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ค าน า 
การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ

องค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ ก าหนด
นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร  

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะด าเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การ ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลดอนยายหอม จะ
ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนยายหอม ในการปฏิบัติงานให้
สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจาการทุจริต และเป็นการป้องกัน การทุจริต ต่อไป 

  



 
 

บทท่ี1 

บทน า 

1.1 ความหมายของความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและส่งผลกระทบ หรือ ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และ การบริหาร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่ต่อเนื่อง ที่มีการ
ควบคุมกิจกรรม กระบวนการด าเนินการต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความ
เสียหาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือลดโอกาสที่จะส่งผลให้การท างานไม่ประสบผลส าเร็จ หรือเกิดความเสียหาย โดยค านึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 

1.2 หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ  
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก 
เกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิผล ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น  
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม  
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งม่ันต่อการบริหารราชการ 
ตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้การบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ 
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลต าบลดอนยายหอม จึงได้
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผลกระทบ
หรือ สร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
ความ เสี่ยงนั้นได้ต่อไป
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๑.๓วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ หรือ
หมดไป  

๒. เพ่ือลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลดอนยายหอม 
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้มีค าสั่งที่ 293/๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารความ
เสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินงาน ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
โดย พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องให้มี ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน จัดท า นโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
รวมทั้งส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ ก ากับ ดูแลและเสนอ
แนวทางสั่งการ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานให้แก่นายกเทศมนตรี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาล เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  

เทศบาลต าบลดอนยายหอมได้ด าเนินการ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
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การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว 
ทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ใน การก าหนดกรอบบริหาร
ความเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ ผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จึงถือว่าเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร  

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหารความ
เสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายใน การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเหมาะสม 

๓) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ หน่วยงาน ทั้งในส่วน
ของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน 
ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อ เหตุการณ์และสถานการณ์
นั้น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและ พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) 
โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้ท้ังจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยง ภายในองค์กร  

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถ บ่งชี้ความเสี่ยงของ
องค์กร และประเมินความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการ ตอบสนองด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้  

5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่ กระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การ ก าหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการ สร้างความมั่นใ จว่าจะ
สามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมี ระบบสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณา ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด  

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผล การด าเนินการว่ามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม



 

บทท่ี2 

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ก าหนดแบบรายงาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากส านัก/กองในสังกัดเทศบาลต าบลดอนยายหอม ด าเนินการค้นหาและระบุความ 
เสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ 
ด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
(Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยง และ
เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้ ส านัก/กอง
ได้น าไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบ การควบคุม
ภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ที่ด าเนินอยู่ใน ปัจจุบันด้วย
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แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 

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

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

(3) 

ค าถาม 

(4) 
(5) 

ค าอธิบาย/ค าตอบ มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

   

สรุป : ……………………(6)………………………………. 

 

 ผลสรุป
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................(7)...............................................................................................  

 

ลายมือชื่อ................(8)............... 

ต าแหน่ง.................(9)................ 

วันที่.................(10)................ 
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ค าอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง  

(๑) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ  

ของหน่วยงาน  

(๒) ระบุส านัก/กองของหน่วยงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง  

(๓) ระบุค าถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (๑)  

(๔) ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามค าถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติ  

ตามท่ีถามให้กรอกช่องไม่มี/ไม่ใช่  

(๕) เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาประเมินความ  

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของค าถามที่ตั้งไว้  

(๖) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ  

ของหน่วยงาน  

(๗) สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือ  

ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม  

ภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

(๘) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  

(9) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

(๑๐) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ตัวอย่าง 

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ส านักปลัดเทศบาลต าบลดอนยายหอม 

 

ค าถาม 

 
 

ค าอธิบาย/ค าตอบ มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

๑. การวางแผนและขับเคลื่อนการจัดท าประชาคม แผนท้องถิ่น  

- หน่วยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุน ให้เกิด
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ า
ทุกปี  

- ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน / คณะกรรมการ ชุมชน เป็นกลไก
หลักในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น 

  -หน่วยงานมีนโยบายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ใน การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติเพ่ือ   

 

ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 

๒. ความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน  

- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยตรง  

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  -การจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสมกับงานและมีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 

๓. แต่งตั้งองค์กรจัดท าแผนพัฒนา  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการ พัฒนา
ท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ ภารกิจ ถ่ายโอน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จังหวัด กรอบนโยบายแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่น นโยบาย ผู้บริหาร ในการจัดท าแผนพัฒนา 

 - คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  - มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล ต าบลดอนยาย
หอม ตามค าสั่งที ่......................... 
ลงวันที่............................ และ
คณะกรรมการฯ ได้ ปฏิบัติตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ 10 
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 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นก าหนด  

- คณะกรรการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่ จะมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

-  มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สนับสนุนการ จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลดอนยายหอม ตาม 
ค าสั่งที่ ............. ลงวันที่............... 
และคณะ กรรมการฯ ได้ปฏิบัติตาม
อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ห่ ง  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ ข้อ 
๑๙ (๑) 

๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

- หน่วยงานไดเ้ชิญประชุมประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้หลัก ประชารัฐ 

  เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วน
ร่ ว ม  เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖00 ลงวันที่  ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

๕. การบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 - ได้มีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า ไว้
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลดอน
ยายหอมได้มีการ เสนอโครงการเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ 
ครบถ้วน 

สรุป : กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผลสรุป ข้อ ๑-๕ พบว่าความเสี่ยงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหน่วยงานภายใน 
เทศบาลต าบลดอนยายหอม ได้มีการเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วน การปฏิบัติการ
ด้านอื่น ๆ มี การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด แสดงว่ามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แต่ยังคง
ต้องติดตามและจัดวาง ระบบการควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือลดความเสี่ยงให้
เป็นศูนย์ (o) ต่อไป 

ลายมือชื่อ.................................... 

ต าแหน่ง...................................... 

วันที่............................................
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แบบ ทค.1 

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

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปสีิ้นสดุ(2)....................................... 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/
ด้าน ของงานที่
ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการ  
ควบคุม  

(๓) 

 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

(4) 

 
 
 
 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
(5) 

 
 
 
 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(6) 

 
 
 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(7) 

 
 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(8) 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
(9) 

       

 

ลายมือชื่อ.................................... 

ต าแหน่ง...................................... 

วันที่...........................................
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ค าอธิบาย แบบ ทค. ๑ 

(๑) ชื่อส านัก/กอง  

(๒) งวดรายงาน ระวันปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕XX  

(๓) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่  

ส าคัญของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติให้ระบุข้ันตอน ที่ส าคัญของกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค์  

(๔) สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  

(๕) การประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู่ เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ โดยตอบค าถามต่อไปนี้  

- การก าหนด/สั่งการเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่ - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่ - ถ้ามีการ
ปฏิบัติจริง การควบคุมช่วยให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  

- ประโยชน์ที่ได้รับ คุ้มค่ากับต้นทุนของการควบคุมหรือไม่  

(๖) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่มีผลต่อกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านใด ด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้าน (ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ)  

(๗) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน์ (5)  

(๘) ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ  

(9) ระบุข้อมูลอื่นทีต่้องการแจ้งให้ทราบ เช่น วิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

(๑๐) ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน  

 

  



 

 

บทท่ี ๓ 

การจัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงน ามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ จัดล าดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม และพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดย
จัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 

 

แผนภูมิความเสี่ยง(Risk profile) 

        *หมายเหตุ 

5 
5 10 15 20 25 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

4 
4 8 12 16 20 

ระดับความเสี่ยงสูง 

3 
3 6 9 12 15 

          ระดับความเสี่ยงปานกลาง 

2 
2 4 6 8 10 

          ระดับความเสี่ยงต่ า 

1 
1 2 3 4 5 

     ระดับความเสี่ยงต่ ามาก 

 1 2 3 4 5  
     โอกาสที่จะเกิด 

 

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
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บ 
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  เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้อง
เร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3-4 
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1-2 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง 

 

การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป  

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน น าข้อมูลที่ได้จากการ ติดตามผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ด าเนินการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  เพ่ือวางแผนบริหารความเสี่ยง 
และ วางแผนการควบคุมภายใน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ให้ ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณา
จากภารกิจ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖3 และน าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุม
ภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการด าเนินภารกิจ
และกิจกรรม และระบุปัจจัยเสียง จ าแนกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)  ต่อไป 

  



 

 

บทท่ี 4 

การตอบสนองความเสี่ยง 

เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้วผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการ จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
และต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือก
วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์
ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ 

การหลีกเลี่ยง (Terminate) เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการบริหารความเสี่ยง คือ การเลือกที่จะไม่รับความเสี่ยง อาจ
เป็นการหยุดด าเนินการ หรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อพบว่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับกิจกรรมความเสี่ยงนั้น หรือการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากหน่วยงานเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมความเสี่ยงนั้น โดยมิได้คิดทบทวนถึงผลที่จะได้รับ 
น ามาซึ่งการเสียโอกาสของหน่วยงานได้ 

การยอมรับ (Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้เองโดยไม่ท าอะไร และยอมรับ
ในผลที่อาจตามมา เนื่องจากเห็นว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายอยู่ในวิสัยที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือไม่
คุ้มค่าส าหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง 

การควบคุม (Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือหาทางป้องกันมิให้มี
ความเสียหายเกิดขึ้น เป็นการลดโอกาสหรือจ านวนครั้งของความเสียหายที่จะเกิดหาก เราไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เกิดขึ้นได้ ก็ควรขจัดให้หมดไป หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงลง โดยมีการจัดท าแผนหรือมาตรการควบคุมขึ้น อาจ
ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้วิธีควบคุมความสูญเสียมีสองวิธีหลัก คือ การป้องกันการเกิดความสูญเสีย และการ
ควบคุมขนาดของความสูญเสียหลังเกิดความสูญเสียขึ้นการป้องกันการเกิดความสูญเสีย เป็นวิธีการที่พยายามจะลดความถ่ีของ
การเกิดความสูญเสียก็คือการหามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น 

การถ่ายโอน (Transfer) การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ  
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กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิค
การน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ 

แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคตทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย



 

 

 
ภาคผนวก 



 

ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  

โอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง 

เปอร์เซ็นต์โอกาส 

ที่จะเกิดขึ้น 
ระดับคะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

มากกว่า 80% 

70-79% 

60-69% 

50-59% 

น้อยกว่า 50% 

5 

4 

3 

2 

1 



 

ตัวอย่างผลกระทบต่อองค์กร (ด้านความส าเร็จ) 

 

 

ผลกระทบต่อองค์กร ความเสียหาย ระดับคะแนน 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยมาก 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 60-70% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 71-80% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้ 81-90% 

ด าเนินงานส าเร็จตามแผนได้มากกว่า 90% 

5 

4 

3 

2 

1 

  



 

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาส*ผลกระทบ) 
เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก 20-25 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้อง
เร่งรัดจัดการความเสี่ยง ให้ลดลงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

สูง 15-19 
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5-14 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการ
ควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ า 3-4 
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง 

ต่ ามาก 1-2 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง 

 

 

  



สรุปผลความเสี่ยง 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เทศบาลต าบลดอนยายหอม 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โอกาส ผลกระทบ ค่าความเสี่ยง เกณฑ์การประเมิน 

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีความรู้ ความช านาญ ไม่เพียงพอ 2 3 6 ปานกลาง 

การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการน าเงินสดไปจ่ายให้กับผู้รับเบี้ย 
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด 

2 2 4 น้อย 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเฉพาะทาง ที่เก่ียวข้องกับการท างาน
โดยตรง 

3 3 9 ปานกลาง 

ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 3 3 9 ปานกลาง 

การท างานที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่ภาษีฯและทะเบียนทรัพย์สิน 2 3 6 ปานกลาง 



การจัดล าดับความเสี่ยง 

ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 

ประเด็นความเสี่ยง ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

1 .ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเฉพาะทาง ที่เกี่ยวข้องกับการท างานโดยตรง ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 9 ) 

2 . ประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 9 ) 

3. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีความรู้ ความช านาญ ไม่เพียงพอ ล าดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

4 . การท างานที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่ภาษีฯและทะเบียนทรัพย์สิน ล าดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6) 

5 . การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นการน าเงินสดไปจ่ายให้กับผู้รับเบี้ย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดความผิดพลาด 

ล าดับ 5 (ระดับความเสี่ยงต่ า = 4 ) 
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ค่าความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของแต่ละกองอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคมุโดย กระบวนการควบคุมภายใน 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถดา้นเฉพาะทาง 

ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
โดยตรง 

ประเด็นความเสี่ยง
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง 

และการจัดหาพสัดุ
โดยตรง 

เจ้าหน้าท่ีควบคุมงาน
ก่อสร้างมีความรู้ ความ

ช านาญ ไม่เพียงพอ
โดยตรง 

การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนท่ีภาษีฯ
และทะเบยีนทรัพยส์ิน

โดยตรง 

การเบิกจา่ยเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
เป็นการน าเงินสดไปจ่ายให้กบัผู้รับเบี้ย 
ส่งผลให้เกิดความเส่ียงที่จะเกิดความ

ผิดพลาดโดยตรง 






