












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์

โทร. 0-4458-2231 / โทรสาร 0-4458-2075 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล ให้บริการประชาชนด้วยใจ” 



สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า  
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๑.๑  บทน า  ๑  
๑.๒  วัตถุประสงค์   ๒  
๑.๓  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                  ๓ - 6  
๑.๔  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๗  
๑.๕  กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ๘  

แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Risk Management)  ๙  
๒.๑  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  ๑๐  
๒.๒  การควบคุมภายใน (Internal Control)  ๑๑  
๒.๓  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ๑๒  
๒.๔  องค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                    ๑๒-24  
๒.๕  ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒5 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง   
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด  ๒6  

๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด    ๒7-28 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓.๒ การกรอกข้อมูลแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒9 
  ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๖๔        
  แบบ ๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ    30 -34 

   การควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
   แบบ ๒ แผนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ           ๓5 -43 
   พ.ศ. ๒๕๖๔          
   แบบ ๓ แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร              ๔4 - 45 
   ส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   แบบ ๔ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน๔6 -47  
   ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                   กรอบระยะเวลาด าเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภาย ๔8-49 
      ในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  
 



บรรณานุกรม                                                                                                  50 
 
ภาคผนวก   

 :  แบบรายงานการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด
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แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนปราสาททอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๑.๑ บทน า 
 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง  ลงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖3 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่  

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

  
        ompliance Risk       trategic Risk  
 
 
 
 
 
 
 
         perational Risk inancial Risk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกล่าว พบว่า

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตังิาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน 
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มีความไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงาน จึงท าให้ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงและความ
ผิดพลาดของแต่ละหน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้
ปรับปรุงแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง ให้หน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง วางแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง และก าหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยง
และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และปัจจัยความจ าเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการน าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกัน
ความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการด าเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้จัดท าขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนต าบลปราสาททอง ได้อย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 
(๑) เพ่ือให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  
(๒) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุม ภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จาก
กระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร  ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้  

(๓) เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 การด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและกรอบ
แนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 
สรุปส าระส าคัญ 

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง     
พ.ศ. 2561 

มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ก าหนดเป้าหมายของการบริหาร 
ราชการ ได้แก่  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทัน
ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รั บการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๖ พระราชบัญญัติ สภ าต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
๖ 

มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึ งถึ งการมีส่ วนร่ วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล  การจั ดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน 
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  ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

๗ นโยบายนายกองค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 

ให้พนักงาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ต าบลปราสาททอง ปราศจากอคติท้ังปวง การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การเข้าถึงการบริการรวดเร็วขึ้น  

๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓  
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปีให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

๙ ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง  
เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประจ าปี 
๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกใน
การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งที่จะ
ตอบสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยืดถือเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
ได้แก่ ๑.พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์ 
สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ ๓.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ๔.พึง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า ๕. พึงพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

๑๐ ประกาศองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลปราสาททอง 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๔ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจ และเป็นสากล  ,เป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ทั้งในองค์กรและระดับบุคคล  
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, เกิดองค์กรเป็นที่ยอมรับ เ พ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  ,ฝ่ายบริการใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ ต่อตนเอง 
ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อสังคม และป้องกันการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

๑๑ ประกาศองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลปราสาททอง 
เรื่องประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชการ
อาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เครื่องมือก ากับความประพฤติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและ
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างาน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้เกิด
รูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดพันธะ
ผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอเขตเพ่ือ
สร้ า ง ร ะบบความรั บผิ ดชอบต่ อตน เอง  ต่ อ ผู้ บั ง คั บบั ญชาหรื อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชนและต่อสังคม ป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๑๒ ประกาศองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลปราสาททอง 
เ รื่ อ ง  เ จ ต น า ร ม ณ์ ก า ร
ป้องกันและต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศ 
ณ วันที่ ๙ ตุลาคม 2563 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพ่ือที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
บุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงาน  

๑๓  ข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง  ว่า
ด้ ว ย จ ร ร ย าข้ า ร า ชก า ร
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง เมื่อวันที่ ๑๗ 
ธันวาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ก าหนดข้อบังคับจรรยา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังนี้ ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ข้อ ๒ 
การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ข้อ ๕ การด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ข้อ๖ การยึดมั่นและยืดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ข้อ ๗ ความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
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๑๔ ประกาศองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลปราสาททอง 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม ๒๕๖๓  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้ก าหนดนโยบายและความ
โปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
๒.ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 
๓.ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริต
อย่างจริงจัง   
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๑.๔ นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 

             เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาทอง ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติของกฎหมาย
และประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในภาพรวม ๔ 
ด้าน โดยจัดล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : 
C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
  ๑.๒ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง  หรือเป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได ้
  ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา
อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่
ส่งผลกระทบท าให้ผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 
  ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากจาก
กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง 
 ๒.  ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 ๓.  ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง
และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ เกิดหรืออาจ
เกิดข้ึนตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง สามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายและการเป็นองค์กรการบริการเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
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 ๑.๕  กลไกของโครงสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กองคลัง กองช่าง 
กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ผู้กับดูแล/คณะกรรมการ 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง) 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

หน้า 9 จาก 54 

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management) 

ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรง
ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน “ปัญหา”  จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม  
  
 
 หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้น
จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
ดังนั้นองค์กรจึงควรด า เนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิม 
คุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน 
หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการ
กับ ทุกกิจกรรมด าเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความ
เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน    
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และ
ดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้    
 ๑. การบริหารความเสี่ยง   
 ๒. การควบคุมภายใน   
 ๓. การตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARGETS 
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๒.๑ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
  
 หมายถึง  การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร 
และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล
กระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดย
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
องค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้าง
กรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)     
 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม
ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่     
 1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้ อง 
กับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้ กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร    
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ 
โครงการ ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ์ 
การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความ
ไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและ 
หากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง    
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง     
 พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความ
เสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติของ
องค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
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๒. ๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนด
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือ
ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการ
กระท าอันเป็นการทุจริต  

 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด  “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓  ซึ่งได้มี
การปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด  
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้     
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ 
เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ     
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ    
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
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๒. ๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 
 หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน  
  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมและ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งบางครั้ งผู้ปฏิบัติงานมักคิด
ว่ามีการควบคุมที่มีอยู่อาจท าให้เกิดการละเลยในบางส่วนที่ต้องควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการ
ตรวจสอบว่าการควบคุมท่ีปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผล
การตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบการจัดท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่ง
รายงานจะประกอบด้วยสิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะหากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากท่ีปฏิบัติอยู่ 
 

๒.๔ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน 
และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 
 
 
  สภาพแวดล้อม  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  ภายในองค์กร  และเป้าหมาย 
 
 
การติดตามและประเมินผล  การระบุเหตุการณ์  
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสาร  การประเมินความเสี่ยง  
 
 
 กิจกรรมควบคุม  การตอบสนอง 
     ความเสี่ยง 
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๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พ้ืนฐานที่ส าคัญของกรอบ 
การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง  

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและ 
แผนยุทธศาสตร์  

๓. การระบุเหตุการณ์  การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้  

๔. การประเมินความเสี่ยง  พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  ก าหนดการจัดการความเสี่ยง  
๖. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุนและ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรน าวิธีการจัดการความเสี่ยงไป 
ปฏิบัติและติดตามเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง  

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและ 
เข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๘. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความ
เสี่ยง 

 
(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนด
กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น    
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่
มีความชัดเจน ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการ
พิจารณาเพ่ือให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร
ควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)    
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความ

เสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับ ที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

 (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)    
  องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี

ความสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

หน้า 14 จาก 54 

 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร    
  องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความ

เสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนด
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง
นั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
 (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) 
 
 การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงาน
ขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ
พันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต 
การด าเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์
จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน    
 การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
ช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้
ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
(๒) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
 การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความ
เสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง   

แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
การระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ .  
 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 
กระบวนการท างาน การด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ท างาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง สภาวะ
การแข่งขัน  สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ 
กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง เป็น
ต้น 
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 (๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้
ยังรวมถึงความเสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การ
บริหารและจัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการ
รายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
 (๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร 
หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่
หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใด
เพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ หรือต้องบูรณาการการด าเนินงานจาก
หลายหน่วยงาน ทั้งนี้การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความ
เชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพ่ือให้เป็นภาพความ
เสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น  การส ารวจ
ในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ขององคก์รและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือระบุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการ
ความเสี่ยงองค์กร  (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
 การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุก
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) . 
    หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือจัดระดับ
โอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน า
เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ
ความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง     
 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood) 

ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕  
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 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
  
  
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
 
 

 การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึง
ควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการ
พิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะ
เกิดข้ึน จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยเสี่ยง  โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ ระดับความเสี่ยง 
 เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น  ความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) 
   (Likelihood)  
ปัจจัยเสี่ยง A  3  1  3 x 1 = 3  
ปัจจัยเสี่ยง B  3  3  3 x 3 = 9  
ปัจจัยเสี่ยง C  4  4  4 x 4 = 16  
ปัจจัยเสี่ยง D  4  5  4 x 5 = 20 
 
 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร 
(Risk Profile)  
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)    ความ เสี่ ย ง 
D 

 

๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒      

๑(น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง 
ซึ่งแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความ
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เสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 
  ระดับ  ระดับคะแนน  ความหมาย  
ความเสี่ยง 
  สูงมาก  17 - 25  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความ
เสี่ยงเท่ากับ ๒๐)  

    สูง  10 - 16  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยง
เท่ากับ ๑๖)  

 ปานกลาง  5 - 9  ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความ
เสี่ยงเท่ากับ ๙)  

   น้อย  3 - 4  ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ 
ก าหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  

  น้อยมาก  1 - 2  ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

 
 ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่  โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
 การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการ
บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้
เหมาะสม กล่าวคือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม  
    (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)    
   เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย   
   - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น   
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   - กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดข้ึนของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข
กระบวนงาน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น     
  (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)    
   เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง 
เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน 
(Outsource) เป็นต้น 
 
 (๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก 
  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)    
  กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก 
หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มี
งบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา 
ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
 
 (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)    
   เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทัง้นี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก 
หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
  (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอน
ความเสี่ยง    
   กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ ในระดับความเสี่ยงที่
ลดลงไปอกี ทั้งนีก้ารเลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช้ 
หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ
ช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 
 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
     เพ่ือให้การบริหารความแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะ
เดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในขององค์กรให้บุคลากร
ทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วม
ด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ 
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การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องก าหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง 
 องค์กรมีการด าเนินงานทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค์/
เป้าหมายร่วมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
และมาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลในด้านการด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไป
ยังกระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงาน
ปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

 อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 

 กิจกรรมการควบคุมในที่นี้ หมายถึง หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหาร
ได้ก าหนดไว้   การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเป็นการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก าหนด มี ๕ องค์ประกอบ 
๑๗ หลักการ ดังนี้ 

 

ระบบควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Controls) 

ระบบควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Controls) 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk Management ad internal Control) 

ความเสีย่งท้ังหมดที่มีอยู่ 
(inherent Risk)      

เป็นความเสี่ยงท่ีกระทบ
ต่อองค์กรที่มีอยู่ก่อนท่ี

จะด าเนินการใดๆ 

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู่  
(Residual Risk) 

หลังจากท่ีไดด้ าเนินการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาส

เกิดหรือผลกระทบ 

ความเสีย่งคงเหลือท่ี
ยอมรับได้ 

(Acceptable 
Residual Risk) 
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 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการ
ควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุก
ระดับตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่าย
บริหาร ทั้งนี้สภาพแวดล้อมของการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในอื่น ๆ     

 สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้     

 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม     
 (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน     
 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแล     
 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ    
 (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
     
 ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าเพ่ือระบุ
และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายใน
ทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

 การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้    

 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์     
 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
อย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น     

๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
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 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์     
 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน     
 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)     

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน    

 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     

 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    
 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์     
 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง    
  
 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)     

 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกและเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลกรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญ
ของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์    

 สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     
 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ 
ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด     
 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
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 ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)     
 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นราย
ครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา     
 กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้    
 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน     
 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 
 (๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญ
เกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การ
สื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร 
เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการการปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 
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(๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
  
   เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมี
การรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใด
ที่มีประสิทธิภาพควรด าเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน 
และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ 
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 * หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐและมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

๒.๕ ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 

เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

แบบ ปค.๕ 
(งานตรวจสอบภายใน) 

หน่วยงานในสังกัด
อบต.ปราสาททอง 

ผลกระทบ 

การควบคุม
ภายใน 

วัตถุประสงค์การลดความเสี่ยง ๔ ด้าน 

การตอบสนองความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการด าเนินงาน 

ด้านการเงิน 

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

  โอกาส (Likelihood) 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
ผลกระทบ 
(Impact) 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑      

 

ระดับความเสี่ยง 

๒๐ ๒๕ ๑๕ ๑๐ ๕ 

๑๖ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ 

๑๒ ๑๕ ๙ ๖ ๓ 

๘ ๑๐ ๖ ๔ ๒ 

๔ ๕ ๓ ๒ ๑ 
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 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้มีประกาศ เรื่อง “นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและ การควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง” ลงวันที่  16  ธันวาคม 
๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง น าการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบที่
เป็นทั้งในระดบัตัวบุคคลและองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
 2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง หรือเป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประธานศาล
ฎีกาได้ 
 3. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล 
กระทบท าให้ผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 
 4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ 
บริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ด าเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  
ระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือ
ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อีกทางหนึ่ง 
 
 

๓. 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
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๓.๑ แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 หลักการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ด าเนินการด้วยตนเองทั้งกระบวนการ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สามารถลด ความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดที่เป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ประเมิน
ระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นที่อยู่ในระดับสูงหรืออยู่ในระดับที่หน่วยงานรับไม่ได้ และ
น ามาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลองครักษ์สามารถด าเนินการ
ได้ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น และบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งในระดับ
ตัวบุคคลและองคก์ร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เพ่ือใช้เป็นแนวการ
ด าเนินงาน โดยปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
ล าดับ ขั้นตอน 

๑ ทบทวน/แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน 
๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดแนวทางและรับทราบผลการ  ด าเนินการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส 
๓ ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อที่ ๒ แนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยง (Concept of Risk Management) เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

๔ พิจารณาท าความเข้าใจกับกรอบระยะเวลาด าเนินการและแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ แบบ  ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกัน ได้แก่  
          ๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ๒ : แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ๓ : แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

          ๔ : รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ล าดับ ขั้นตอน 
๕ ประชุมหารือร่วมกันเมื่อเริ่มต้นไตรมาสเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและ 

จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเพื่อก าหนดลงในแบบ ๑, ๒ และ ๓ (ค าอธิบายการกรอกข้อมูลอยู่ในหัวข้อ
ถัดไป) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการส าคัญที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงหรือสูงมากน ามาก าหนดเป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

๖ ด าเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ๒ และแบบ ๓ 
หากในระหว่างไตรมาสมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ไม่สามารถ
ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดให้ลดลงได้เมื่อสิ้นไตรมาสอาจมีการประชุมเพ่ือปรึกษา ทบทวน 
ปรับปรุงแบบ ๒ และแบบ ๓ ได้เพ่ือให้ความเสี่ยงและความผิดพลาดลดลง 

๗ การก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงฯ และแผนการควบคุมภายในฯ ตามแบบ ๑ และแบบ ๒ 
จะเป็นแผนเดียวกันทั้งปีงบประมาณ (๔ ไตรมาส) ก็ได้ ในกรณีแผนที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ
นานจึงจะทราบผลการด าเนินงาน 

๘ เมื่อสิ้นไตรมาสให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ ยงฯ และการ
ควบคุมภายในฯ ตามแบบ ๔ รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แยกเป็นของแต่ละวัตถุประสงค์/งาน/โครงการ/กระบวนการ 

๙ ก่อนสิ้นไตรมาสควรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานเพ่ือรับทราบและให้ข้อสังเกตแก้ไขปรับปรุงก่อนรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการฯ ในล าดับถัดไปตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททองพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพ่ือด าเนินการในไตรมาส
ถัดไป 

๑๐ ขอให้หน่วยงานคัดเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากและจัดท าตามแบบ ๑ – ๔ แยก
เป็นชุดตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อตามงาน/โครงการ/กระบวนการที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๑ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เมื่อได้รับรายงานผลการด าเนินงานตามแบบ ๒ – ๔ 
ของหน่วยงานในสังกัดแล้วจะต้องท าสรุปภาพรวมขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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๓.๒ การกรอกข้อมูลแบบรายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลที่กรอกใน ๔ แบบ จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
แบบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การบริหารความเสี่ยง” 
๒ 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การควบคุมภายใน” 
๓ 

รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน” 

๔ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 “แบบ ๑ : รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
(แสดงแบบตามภาคผนวก ๑) เป็นแบบรายงานข้อมูลที่จะแสดงให้ทราบว่าหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง มีพ้ืนฐานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานใช้การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดหรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่กล่าวถึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ย ง 
กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล โดยขอให้กรอกข้อมูลแต่ละ
องค์ประกอบตามค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่... ..................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

แบบ ๑ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 ๑.๑ หน่วยงานมีการแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมหรือไม่ 
และหากมไีด้ด าเนินการอย่างไร 
 ๑.๒ ผู้บริหารมีการก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในหรือไม่ และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 
 ๑.๓ หน่วยงานได้มีการจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 
 ๑.๔ หน่วยงานได้มีการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ด าเนินการ
อย่างไร 
 ๑.๕ หน่วยงานมีการก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๒. การประเมินความเสี่ยง” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และหากมี ได้ด าเนินการอย่างไร    
 2.2 หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
อย่างครอบคลุมและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดความเสี่ยงนั้นหรือไม่และหากมีได้
ด าเนินการอย่างไร 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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 2.3 หน่วยงานมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยง ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร   
 2.4 หน่วยงานมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 

แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่........................  

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๓. กิจกรรมการควบคุม” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 3.1 หน่วยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร    
 3.2 หน่วยงานมีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือ 
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร    
 3.3 หน่วยงานได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย 
ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบายไปสูการปฏิบัติจริงหรือไม่และหากมีได้ 
ด าเนินการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่... ..................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๔. สารสนเทศและการสื่อสาร” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 4.1 หน่วยงานได้จัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร    
 4.2 หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความ
รับผิดชอบที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร    
 4.3 หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๑ 
หน่วยงาน............................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่........................ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (อธิบาย) 

 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
 
 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
 
 
 

 
“๕. กิจกรรมการติดตามผล” 
 ขอให้แสดงรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้    
 5.1 หน่วยงานมีการระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร    
 5.2 หน่วยงานมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมหรือไม่และหากมีได้ด าเนินการอย่างไร 
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 “แบบ ๒ : แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๒) เป็นส่วนของข้อมูล 
“การบริหารความเสี่ยง” ของหน่วยงานประกอบด้วยข้อมูลที่หน่วยงานต้องกรอก ดังนี้ 

แบบ ๒ 
หน่วยงาน....................................................................................... .............รอบการรายงาน ไตรมาสที่................ 

แผนการด าเนินการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเส่ียง 

(ระบุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 
C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเส่ียง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเส่ียงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเส่ียงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเส่ียง/ตัวชี้วัดความเส่ียง 

ความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเส่ียง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเส่ียง (ระบุ)  

 
“หน่วยงาน”  “รอบการรายงาน ไตรมาสที่” 
ให้กรอกชื่อหน่วยงานที่จัดท า ให้กรอกล าดับของไตรมาส 
แผนการด าเนินการฯ ที่จัดท ารายงาน 
 
   “ ๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
 “วัตถุประสงค์” หมายถึง ความต้องการที่จะกระท าหรือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง ๔ ด้าน (C, S, O, F) ตามประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองโดยปรับให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เช่น 

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่าย  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ 

“การบริหารความเสี่ยง” 

แบบ ๒ 
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- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการถูกด าเนินคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบในการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปอย่างเปิดเผย เสมอภาค ถูกต้องตามกฎหมาย  

- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการเพ่ิมการเข้าถึงกระบวนการขอรับบริการได้

รวดเร็วขึ้นง่ายข้ึน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลปราสาททองให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนให้บริการสาธารณะให้มีขีด

สมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอ านวยความสะดวกให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการด าเนินงานในการลดปัญหาการบริการสาธารณะซึ่งรอรับ

การแก้ไขเป็นเวลานาน  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการด าเนินงานในการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน ในการลดการทุจริตทางด้านการเงินของเจ้าหน้าที่  
- เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเงิน ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและ

แนวทางท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 “วัตถุประสงค์” หรือจุดมุ่งหมายของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง เป็นไปตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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แบบ ๒ 
หน่วยงาน....................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่................ 

แผนการด าเนินการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเส่ียง 

(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 
C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเส่ียง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเส่ียงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเส่ียงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเส่ียง/ตัวชี้วัดความเส่ียง 

ความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเส่ียง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเส่ียง (ระบุ)  

 
 
“๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ” 
หมายถึง งาน/โครงการ/กระบวนการ ที่จะส่งผลให้วัตถุประสงค์  
ของหน่วยงาน ตาม “๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน”   
ประสบความส าเร็จ ขอให้แยกงาน/โครงการ/กระบวนการตาม 
วัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
 
  “ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง” 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะน ามาก าหนด
เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะน ามาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น 
ควรอยู่ในระดับ “H” และ “E” ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้จึงมีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตาม
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่เมื่อด าเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 
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หน้า 37 จาก 54 

 
ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 

 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
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 “ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) 
ผลคูณ น ามาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 
“L” (Low)  ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “น้อยถึงน้อยที่สุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ  “สีเหลือง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “ปานกลาง”  
“H” (High) ในช่องแถบ  “สีส้ม”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูง”  
“E” (Extreme)  ในช่องแถบ  “สีแดง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูงมาก” 
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โดยข้อมูล “๓. การประเมินระดับความเสี่ยง” ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ได้แก่ 
แบบ ๒ 

หน่วยงาน....................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่................ 
แผนการด าเนินการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเส่ียง 
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 

ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ 
(ระบุ งาน/โครงการ/กระบวนการ) 

ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔ โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความเส่ียง 

C S 

(โอกาสxผลกระทบ) 
ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
O F 

ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 
๔. งวดเวลาที่พบความเส่ียง 

(ระบบงวดเวลา) 
๕. ความเส่ียงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเส่ียงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเส่ียง/ตัวชี้วัดความเส่ียง 

ความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ผลกระทบที่เกิดจากความเส่ียงที่มีอยู ่ (ระบุ)  

มาตรการจัดการความเส่ียง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และ แบบ ๔ 
ตัวชี้วัดความเส่ียง (ระบุ)  

 
 
 โอกาส 
 (หน้า ๓๙) ผลกระทบ 
  (หน้า ๔๐) 
  ๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
  จากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการ 
  ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
          (หน้า ๔๑) 
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“โอกาส”     
 หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนน เทียบจาก
ตาราง “เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณา 
ระดับความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซา้ยมือสุด ดังนี้  
  

เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส 
L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 
 
คะแนน 

(L) 
 
 

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับโอกาส 
การด าเนิน 
โครงการ 

การปฏิบัติงาน 
ประจ า 

เทียบกับครั้งของ 
การด าเนินการ 

ประมาณ % 
ของ การ

ด าเนินการ 
 

๕ 
 

สูงมาก เกิดข้ึนแน่นอน 
เกิดข้ึนเกือบทุก

ครั้ง 
เกือบทุกครั้ง ของ
การด าเนินงาน 

๕๐ % 

 
๔ 
 

สูง  เกิดข้ึนได้เสมอ 
เกิดข้ึนเป็น 

ประจ า 
ปีละหลายครั้ง ๔๐% 

 
๓ 
 

ปานกลาง เกิดข้ึนได้บ้าง 
เกิดข้ึนได้ 
หลายครั้ง 

เกิดข้ึนได้ทุกปี ๓๐ % 

 
๒ น้อย เกิดข้ึนได้น้อย 

อาจเกิดขึ้นบ้าง 
ในบางครั้ง 

เกิดข้ึนได้ในช่วง 
๑ – ๒ ป ี

 
๒๐% 

 
๑ 
 

น้อยมาก เกิดข้ึนได้ยาก 
แทบจะไม่ 
เกิดข้ึนเลย 

ไม่เกิดขึ้นเลย 
ในช่วง ๓ ป ี

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

เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 
 
คะแนน 

(I) 
 

ระดับ 
ผลกระทบ 

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลด าเนินงานขององค์กร 
หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
   
 
 

เป้าหมาย 
ผลผลติ/ 
ผลลัพธ์  
 

ผลคะแนน  
ตาม

ตัวช้ีวัด 

มูลค่า
ความ 

เสียหายที่
อาจ

เกิดขึ้น 

สูญเสีย 
โอกาส  
 

ความพึงพอใจ/ 
ความเชื่อถือ
ของผู้รับการ

บริการ 

ช่ือเสียง
องค์กร 

 

การ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่สูญเสีย 

๕ 
 
 
 
 
 

สูงมาก หน้าท่ีรับ
ผกิชอบ
หลัก 

เสียหาย 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย
มากหรือท่ี
เคยท ามา 
ในอดีต 

๑ 
คะแนน 

องคก์รไม่ 
สามารถ 
รับผิด 
ชอบได้ 

ต้องหยุด
ด าเนิน 
การ

ในช่วง
เวลา 
หนึ่ง 

เกิดการ
ร้องเรียน 
หรือเลิกใช้

บริการ 
 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวทั้งสื่อ 
ภายในและ 

ต่าง 
ประเทศ 

ร้ายแรง ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึน

ไป 

๔ สูง หน้าท่ี
รับผิดชอบท่ี

ส าคัญ
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
อย่างมี

นัยส าคญั 

๒ 
คะแนน 

ต้องยกเลิก
บางโครงการ
เพื่อจัดสรร 
งบประมาณ 

ต้องหยุด 
ด าเนินการ 

ในช่วง  
๑–๒ วัน 

ผู้รับบริการ
ไม่พอใจ 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวใน 

หนังสือพิม
พ์ 

กระทบ
มาก 

ตั้งแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ 
บาท ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๓ ปานกลาง หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
ชัดเจน 

๓
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ภายใน 

ต้องหยุด 
ด าเนินกา
ร ภายใน 

๑ วัน 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้

ตามข้อ      
ก าหนด 

มีข่าวลือ
ออก ไปสู่

นอกองค์กร 

กระทบ
ปาน 
กลาง 

ตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๐ 

บาท ไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ 

บาท 
๒ น้อย บางส่วนของ 

หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
เล็กน้อย 

๔
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ

ในระดับ
ส านัก/กอง 

หยุด
แก้ไข 

เล็กน้อย 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ

ให้บริการ 

มีข่าวลือ
ภายใน 
องค์กร 

กระทบ 
เล็กน้อย 

ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 

บาท ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 
๑ น้อยมาก ไม่เกี่ยวข้อง 

โดยตรง 
ยังคงได้ตาม 
เป้าหมาย 

๕
คะแนน 

สามารถ
ยอมรับได ้

การ 
ด าเนิน 
การ 
ล่าช้า 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ

ให้บริการ 
เล็กน้อย 

อาจส่งผล
ต่อช่ือเสียง

ได ้

ละเลย
ได ้

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

หน้า 41 จาก 54 

 การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่     
 (1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
ตัวอักษร “C” ถ้าผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่
ออกมาใหม่ไม่สอดคล้องกับการน ากฎหมายไปใช้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจ านวนมาก การไม่ควบคุม
ก ากับดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น     
 (2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถ้าผลกระทบท าให้เกิด
ความเสี่ยงด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/
โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ด าเนินการไป
ก่อนแล้ว เกิดความล่าช้าไม่สามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามที่ก าหนด เป็นต้น 
 (3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O”  ถ้าผลกระทบ
ท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับการด าเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยท าให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในต าแหน่งและงาน
เดิมเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งาน
โปรแกรมได้เต็มความสามารถท่ีโปรแกรมสามารถรองรับการท างานได้ เป็นต้น    
 (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบท าให้เกิดความ
เสี่ยงด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการ
ควบคุมภายในไม่มีประสิทธิภาพท าให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาด 
ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ ไม่เพียงพอที่จะ
สามารถตรวจระบบความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 
 “๕. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการ 
ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง” 
 ประกอบด้วย     
 “ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน      
 “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
ในทางลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล  “๓. การประเมิน
ระดับความเสี่ยง”     
 “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพ่ือท าให้ “ความ
เสี่ยงที่มีอยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้      
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 “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพ่ือที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จ านวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจนน า
การบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ให้ระบุกลุ่ม/ส่วนงาน/
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

“๑. ก าหนดแล้วเสร็จ” 

หมายถึง ระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการควบคุม 
ภายในเสร็จสิ้น 

“๒. ผู้รับผิดชอบ”  

 

     “ความเสี่ยงที่มีอยู่” คือ ข้อมูล
เดียวกับหัวข้อ “ความเสี่ยงที่มีอยู่” 
จากแบบ ๒  

     “มาตรการจัดการความเสี่ยง” 
คือ ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ “มาตรการ
จัดการความเสี่ยง” จากแบบ ๒ 

                 
 
 
 
 
 
 “แบบ ๓ : แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๓) ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

แบบ ๓ 
หน่วยงาน..........................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.......... 
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. ก าหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 

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

กระบวนการควบคุมภายในที่มอียู่ 
 
 

(อธิบาย)  

การประเมินการควบคุม 
 

 ไม่เพียงพอ 

(อธิบาย)  

กระบวนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
 
 
 

            (อธิบาย) 
(ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบ ๓ 

“๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๓ 
หน่วยงาน..........................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.......... 
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๑. ก าหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ .....เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒..... 

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

กระบวนการควบคุมภายในที่มอียู่ 
 
 

(อธิบาย)  

การประเมินการควบคุม 
 

 ไม่เพียงพอ  

(อธิบาย)  

กระบวนการปรบัปรุงการควบคมุภายใน 
 
 
 

            (อธิบาย) 
(ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 

 
 
 
 
 “กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่” หมายถึง ขั้นตอน/วิธีการ/กฎเกณฑ์ที่ด าเนินการ
ควบคุมลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดในปัจจุบัน    
 “การประเมินผลการควบคุม” หมายถึง การประเมิน “กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่” 
เพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่โดยมีแนวพิจารณาการประเมินผลการควบคุมและอธิบาย ดังนี้      
 - มีการก าหนด/สั่งการอย่างเป็นทางการให้ปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม่      
 - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม่      
 - ถ้ามีการปฏิบัติจริง การควบคุมให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่     
 - ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมหรือไม่     
 เมื่อวิเคราะห์ตามแนวทางข้างต้นแล้ว ให้ประเมินผลว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” 
โดยให้  ลงใน  ช่องผลการประเมิน     
 “กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน” หมายถึง ข้อเสนอแนะที่จะด าเนินการ 
ปรับปรุงการควบคุมเพ่ือ “ลดความเสี่ยงที่มีอยู่” ตามแบบ ๒ โดยให้กรอกข้อมูลกรณีเมื่อ “การประเมินผลการ
ควบคุม” ไม่เพียงพอจะด าเนินการปรับปรุงหรือปฏิบัติตามขั้นตอน/วิธีการ/กฎเกณฑ์ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ให้สามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันความผิดพลาดให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 

“๓. กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจัดการความเสี่ยง” 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๔ 
หน่วยงาน................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.......... 

รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๑ 

 
ผลการด าเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(ระบุ) 
 
 
 
             สามารถลดความเสี่ยงได ้                          ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ 
 

 
 
 
 
 
 

 

รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ ๔ 

“แบบ ๔ : รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” (แสดงแบบตามภาคผนวก ๔) 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  

“หน่วยงาน” 

ให้กรอกชื่อหน่วยงานท่ีจัดท า
แผนการด าเนินการฯ 

“รอบการรายงาน ไตรมาสที่” 

ให้กรอกล าดับของไตรมาสที่
จัดท ารายงาน 

“๑. วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน” 

เป็นข้อมูลเดียวกับหัวข้อ “๑. 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
จากแบบ ๒ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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“ผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของมาตรการจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน” 

แบบ ๔ 
หน่วยงาน................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.......... 

รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งานโครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๑ 

 
ผลการด าเนินการและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(ระบุ) 
 
             สามารถลดความเสี่ยงได ้                            ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ . 

 

 
 
 
 
 
 คือ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑ์ของกระบวนการปรับปรุงการควบคุม 
ภายในที่เป็นไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแบบ ๓ และสามารถควบคุมโดยลดความเสี่ยง และความ
ผิดพลาดจาก “ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่” ตามแบบ ๒ ได้อย่างไร และท าให้ “วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน” ตาม
แบบ ๒ ประสบความส าเร็จได้อย่างไร และให้  ลงใน  ช่องของ การประเมินผลการด าเนินงานตาม

มาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้     

ทั้งนี้ การท าแบบ ๒ – ๔ ขอให้แยกตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อและแต่ละงาน/ โครงการ/
กระบวนการ  

“งาน/โครงการ/กระบวนการ” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ  
“๒. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน” 
จากแบบ ๒ 

“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ 
“มาตรการจัดการความเสี่ยง” 
จากแบบ ๒ 

“กระบวนการควบคุมภายใน” 

หมายถึง ข้อมูลเดียวกับหัวข้อ 
“กระบวนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน” จากแบบ ๓ 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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กรอบระยะเวลาด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือน/ป ี

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

๑. ทบทวนและก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน

ต าบลปราสาททอง 

                 

๒. แจ้งหน่วยงานในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองให้
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งานตรวจสอบภายใน                  

๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ท าความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เกี่ยวกับการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

งานตรวจสอบภายใน                  

๔. ทบทวน/แต่งต้ังคณะกรรมการในระดับภาคระดับ
หน่วยงาน       

- ค าสั่งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงานย่อยในสังกัด 

- ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ หน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 
หน่วยงานในสังกัด 

                 

๕. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว
ทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง 

                 

๖. รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                  

๖.๑ ไตรมาสที่ ๑ ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

หน่วยงานในสังกัด  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทองและหน่วยงานในสังกัด  
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 

      
 
 
 
 
 
 

           

  ๖.๒ ไตรมาสที่ ๒ ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 
๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔ 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 

         
 
 
 
 
 
 
 

        

๖.๓ ไตรมาสที่ ๓ ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๔           

 - รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง  

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 

หน่วยงานในสังกัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหน่วยงานใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 

            
 
 

     

ภายใน ๑๐ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

ภายใน ๕ วันท าการแรกของไตรมาส 
ถัดไป (ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

ภายใน ๑๐ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔) * 

ภายใน ๕ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔)  

ภายใน ๕ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒)  

ภายใน ๑๐ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)  

ภายใน ๕ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)  

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศวันหยุดราชการประจ าปี 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือน/ป ี

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

๖.๔ ไตรมาสที่ ๔ ผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔          

 - รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง 

- รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

 
 

หน่วยงานในสังกัด  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานใน สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

                 

๗. สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่งให้งานตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 

                 

๘. ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

งานตรวจสอบภายใน                  

๙. เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองพิจารณาลง
นามในหนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายในส่ง
นายอ าเภอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท
ทอง 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๕ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

ภายใน ๑๐ วันท าการแรกของไตรมาสถัดไป 
(ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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บรรณานุกรม 
 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๑). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑. 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๒). หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์   จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๑ 
 

หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๒ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 

 
แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

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

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

ระดับตัวเลข 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

(โอกาสxผลกระทบ) O F 
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข 

๔.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 
(ระบุงวดเวลา) 

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

 
 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสีย่งที่มีอยู่ (ระบุ)   
 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๓ และแบบ ๔  
 
 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง (ระบุ)   
 
 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๓ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.ก าหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ .........เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒........ 

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

กระบวนการควบคุมภายที่มีอยู่ (อธิบาย)  
 
 
 

การประเมินการควบคุม (อธิบาย)  
 
 
 

 ไม่เพียงพอ   
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (อธิบาย)  

 (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 
 
 
 
 
 

 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
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แบบ ๔ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ 

 

ผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ระบุ) 

 
 
 
 
 
 

 สามารถลดความเสี่ยงลงได้   ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
 

 


