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ค ำน ำ 
 

  แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ จัดท าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”  และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กร
ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้
จัดให้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไป
ตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง  COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ท้ายที่สุดนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการตามมาตรฐานการลด
ความเสี่ยงเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเซะ 
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๑.๑  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน 
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน ในหน่วยงานด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ  และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาเซะ 
 ๒. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
 ๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไดร้ับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
 6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสรา้งความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ 
 7. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารสว่นต าบลตาเซะ 
 
๑.๓  ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ   

  ความเสี่ยง (Uncertainte) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมี
โอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และน ามา
จัดล าดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความส าคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น
ได้อย่างเหมาะสม 

  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก 

  การควบคุมภายใน  หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถงึ การก าหนดนโยบายโครงสร้าง และ
กระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่ว
ทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ 
  COSO  (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่ วทั้ งองค์กร  (Enterprise Risk 
Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ  รวมถึงมี
การก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้ ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

  การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม   (Enterprise Risk Management :ERM) หมายถึง 
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดย
ต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดย
การท าให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรเป็นส าคัญ 

  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

  การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความ
เสี่ยงใหม่เพิ่มข้ึนมาอีกหรือไม่ 
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  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้าน
การด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น 

  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมนอกองค์กร เป็น
สิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด  ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการ
แข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยง
ด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
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  การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรง
ของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน “ปัญหา” จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม 

          หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซ่ึงหากเกิดขึ้น 
จะมีผลกระทบในเชิงลบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายขององค์กร  
ดังนั้นองค์กรจึงควรด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับ 
องค์กร  สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ  คือ การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันหากองค์กรพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรม
ด าเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุมและดูแลให้
มีการจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย 3 หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
  ๑. การบริหารความเสี่ยง 
  ๒. การควบคุมภายใน 
  ๓. การตรวจสอบภายใน  
 

๒.๑ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
   หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล
กระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โ ดย
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพื่อให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
องค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้าง
กรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร   (Enterprise Risk Management : ERM) 
  หมายถึง  การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม
ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารองค์กร 
  ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ 
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ ยวกับ กลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหาย ความไม่
แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหาก
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
  พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร
เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้  

๒.๒ การควบคุมภายใน  (Internal  Control) 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้อง
รักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการ การคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้ง
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 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 ประหยัดและช่วยป้องกันหรือ
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 2 0 1 3 
ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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  “การควบคุมภายใน”  หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
   ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
  ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
  ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกา ร
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

๒.๓  แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ได้แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ และด าเนินการโดยมีข้ันตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)  ดังภาพที่ ๑ ดังนี้ 
 ๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 ๒) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 ๓) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 
 ๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 ๕) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง   (Risk Response) 
 ๖) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 ๗) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
 ๘) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 
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  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ ที่มีความ
เกี่ยวข้องซ่ึงกันและกัน ดังแผนภาพที่ ๒ ทั้งนี้องคป์ระกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานรว่มกันของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 

 
  
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นฐานที่ส าคัญของกรอบ

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ 
๓. การระบุเหตุการณ์ การบ่ งชี้ และเข้าใจความเสี่ยงทั้ งหมดที่มีผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๔. การประเมินความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง 
๕. การตอบสนองความเสี่ยง ก าหนดการจัดการความเสี่ยง 
๖. กิจกรรมควบคุม พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุน

และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรน าวิธีการจัดการความ
เสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการ
ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง 

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนัก
และเข้าใจนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 

๘. การติดตามและประเมินผล ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความ
เสี่ยง 
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  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร  สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม 
การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น 
วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายของผู้บริหาร  แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มี
ความชัดเจน ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการ
พิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร
ควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง
ที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
  (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
   องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี
ความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ใน
รูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 
  (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
   องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเน่ืองจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk  Owner) ที่จะต้อง
ด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพฒันา 
วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 
 
 
  การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

(๑)  สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)  

(๒)  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  (Objective Setting)  
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  การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากปัจจัยตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลพัธ์ขององคก์รตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ทัง้นี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะหแ์ละก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 
การระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น  ๒  ส่วน ดังนี้ 
  (๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ความเสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหาร
และจัดการของผู้จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินและจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการ
รายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
  (๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจานี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่
หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใด
เพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานย่อยตา่ง ๆ หรือต้องบูรณาการการด าเนินงานจาก
หลายหน่วยงาน ทั้งนี้การระบุปัจจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความ
เชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความ
เสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
  การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจใน
ปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการ
รวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหาร และบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการ
ความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงน้ัน ๆ ในขั้นตอนต่อไป  

(๓)  กำรระบุเหตุกำรณ ์ (Event  Identification)  
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  การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความ
เสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
  หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับ
โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน า
เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ
ความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง  คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อย
เพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood) 
  ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑  -  ๕ 

 
  การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้   (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควร
มีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาสหรือความ 
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 

(Likelihood) 

ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง 
(Impact) 

ระดับความเสี่ยง 
(Level  of  Risk) 

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 

(๔)  กำรประเมินควำมเสี่ยง  (Risk  Assessment) 

RฑRObjective Setting)  
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เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจดัท าแผนผังประเมินความเสี่ยงองค์กร (Risk  Profile) 
 

 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น 
(Likelihood) 

๑ 
(น้อยมาก) 

๒ ๓ ๔ 
๕ 

(สูงมาก) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง 
(Impact) 

5 
(สูงมาก) 

5 10 15 20 
ความเสี่ยง D 25 

๔ 4 8 12 16 
ความเสี่ยง C 20 

๓ 3 6 9 
ความเสี่ยง B 12 15 

๒ 2 4 6 8 10 

๑ 
(น้อยมาก) 

1 2 3 
ความเสี่ยง A 4 5 

 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assesment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง 
ซึ่งแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood)  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
คะแนน 

ความหมาย 

สูงมาก 17 - 25 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรบัได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ทันที (ตวัอย่างความเสี่ยง D  ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐ ) 

สูง 10 - 16 
ระดับที่ไม่สามารถยอมรบัได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ (ตัวอยา่งความเสี่ยง   C  ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖) 

ปานกลาง 5 - 9 
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้ (ตัวอยา่งความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๙) 

น้อย 3 - 4 
ระดับที่ยอมรับได้โดยใชว้ิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
(ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓) 

น้อยมาก 1 - 2 
ระดับที่ยอมรับได้ โดยใชว้ิธีการตดิตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 
  ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
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  การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้ง ในแต่ละรอบของการ
บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
 
 
  ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม 
กล่าวคือ การด าเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ดังนี ้
  (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
   (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M:Mitigate  Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 
    เป็นการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 

- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข
กระบวนงาน  การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 

(๕.๑.๒) กลยุทธ์ T:Transfer  Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) 
  -  เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความ

เสี่ยง 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 การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มี
งบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา
ทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
  (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
   (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) 
    เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือใช้วิธีควบคุมปกติ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเน่ืองมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก
หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
 
 

(๕)  กำรตอบสนองควำมเสี่ยง  (Risk  Response) 

RฑRObjective Setting)  
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   (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง 
    กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่
ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธต์้องค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จดัการทัง้ด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้
หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธกีารจดัการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ
ช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 
 
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
  เพื่อให้การบริหารตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดังองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะ
เดียวกับแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจดัการความเสี่ยง ก าหนดระระเวลา
ด าเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
เรียบร้อยแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในขององค์กรให้บุคลากร
ทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วม
ด าเนินการกจิกรรมตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ 
 
 
 
  องค์กรมีการด าเนินงานทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค์/
เป้าหมายร่วมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการ
และมาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลในด้านการด าเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถ
บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ เมื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง
กระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงานปกติ
ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 

การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องก าหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง 
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  กิจกรรมการควบคุมในที่นี้ หมายถึง หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้
ก าหนดไว้ การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางก าหนด มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ 
หลักการ ดังนี้ 

๕  องค์ประกอบ ๑๗  หลักการ 
๑ . ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม   
(Control Environment)   
   ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มี
การน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้ง
หน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่าย
บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของ
ผู้ ก า กั บ ดู แ ล แ ล ะ ฝ่ า ย บ ริ ห า ร  ทั้ ง นี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุมดังกล่าวเป็น
พื้ น ฐ าน ส าคั ญ ที่ จ ะส่ งผ ลก ระท บ ต่ อ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้ 
(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
(๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับ
ดูแล 
(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
(๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

๒ .ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk 
Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ าเพื่อ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของ
รัฐรวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้ น  ฝ่ า ย บ ริ ห า ร ค ว ร ค า นึ ง ถึ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
และภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
      

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ 
(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่าง
ชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนั้น 
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความ เสี่ ย งที่ ส่ งผลต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

(๖)  กิจกรรมควบคุม  (Control  Activities) 

RฑRObjective Setting)  
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3. กิจกรรมการควบคุม   (Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุม เป็นการปฏิบั ติที่
ก าหนดไว้ ในนโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามการ
สั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการควบคุมได้รับการน าไปปฏิบัติทั่ว
ทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
รวม ถึ งก ารน า เท ค โน โลยี ม า ใช้ ใน ก าร
ด าเนินงานงาน 

กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ 
(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนด
ไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร   
(Information and Communication) 
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดเพื่อสนับสนุนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การ
สื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก
และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่
ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุม
ภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย  ๓  หลักการ ดังนี้ 
(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring 
Activities) 
  กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็น
รายครั้งหรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธี
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณี
ที่ ผลการประเมินการควบคุมภายในจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล
อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้ 
(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
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  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญ
เกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรสามารถ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการ
สื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กรเช่น 
อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
๑.  ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนแลน าองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรมาใช้ 
 
 
 
 

  เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธกีารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใด
ที่มีประสิทธิภาพควรด าเนินการต่อเน่ืองและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน
และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

(๗)  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  (Information and Communication) 

RฑRObjective Setting)  

(๘)  กำรติดตำมและประเมินผล  (Monitoring) 

RฑRObjective Setting)  



 
 

- 

 

-๑๗- 



 
 

บทที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางก าหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค
ราชการ ได้ก าหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ   The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  ในการบริหารงานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผู้เชียวชาญและ
เอกสารทางวิชาการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นเป็นเพียงตัวเอย่างกิจกรรมหลัก ๆ ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู่ดังนั้น  แต่ละ
ส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการด าเนินงานหลากหลายแตกต่างกัน สามารถน าไปประยุกต์และก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ด าเนินการควบคุมภายใน 
มีองค์ประกอบ ๕ ส่วน ดังนี้  
  ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม   (Control  Environment) 
  ๒. การประเมินความเสี่ยง   (Risk Assessment) 
  ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  ๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
   

 

  สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมในหน่วยงาน ในการด าเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ใน
หน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการท างาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้น าที่ดีซึ่ง
รวมทั้งการก าหนดนโยบาย โครงสร้างและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ส าหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมในหน่วยงาน เช่น 
  ๑.๑ ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหาร 
  ปรัชญาและลักษณะการท างานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะเป็นปัจจัยที่
ส่งผลถึงการก าหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวีการ
ท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การด าเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ  
  (๒) ก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างเหมาะสม 
 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
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  (๓) ก าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกต าแหน่ง
หน้าที่ และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน  
  (๔) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้งก าหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 
  (๕) ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  ๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริการและการปฏิบัติงาน 
  การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือก าหนด
สิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จน
เป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็น
ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหารควรด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และท าตัวให้เป็นตัวอย่าง อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งโดยค าพูดและการกระท า 
  (๒) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม
ดังกล่าว 
  (๓) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน โดยรวมถึง
กรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
  (๔) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจเกิดการกระท าผิด 
  ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ส าคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย 
  ๑.๓  โครงสร้างของหน่วยงาน 
  โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัด
โครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 
  (๑) การรวมศูนย์อ านาจหรือกระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการ
เลือกใช้การรวมศูนย์อ านาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอ านาจย่อมมีความส าคัญ กรณีวิธี
กระจายศูนย์อ านาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการท างาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี
ความส าคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 
  (๒) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการ
ควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการ
บริการหรืองานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 
  (๓) การมอบอ านาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้อง
ชัดเจน 
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  ๑.๔  นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
  ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั้นเอง
ที่เป็นตัวจักรส าคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เช่น  
  (๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
  (๒) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่งให้
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน 
  (๓) ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
  (๔) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ 
  (๕) ก าหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อหน่วยงาน 
  ๑.๕  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
แต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน ดังนี ้
  (๑) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ
และระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
  (๒) ก าหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (๓) ก าหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนงาน และระบบการรายงาน
ผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
  ๑.๖  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ
ช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการท างาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
  สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานเพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
 
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระท าใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
ด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ความเสี่ยงอาจเกิด
จากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ 
  (๑) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เมื่อใดก็ตามที่
ตัดสินใจที่จะท างานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การท าธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศ 
หรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
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  (๒) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่
ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานของหน่วยงานได้ อาจะเป็นเพราะหน่วยงาน
ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มี
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น 
  (๓) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของ
รายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้ และจ าเป็นต้องใช้ระบบ
การตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะ
เข้าไปตรวจสอบได้ 
  สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 

- ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุมก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

- ปัจจัยภายนอก เช่นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการก าหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิด
ความเสียหายน้อยที่สุด 

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้

สามารถด าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ  (Mission) ของ

หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 
1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity-Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้นการด าเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงาน
หรือนโยบายการเงินการคลัง เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับ
หน่วยงาน เช่น ระบบประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น 
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๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการด าเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ส าคัญ ๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรฐับาลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 

เน่ืองจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
ติดตามพจิารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดวา่จะเกิด ซึ่งควร
ครอบคลุมถึง 

(๑) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(๒) ปัจจัยความเสี่ยงที่ไดร้ะบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
(๓) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
(๔) ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานในอดีตทีผ่่านมาไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเง่ือนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 

๓. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละ

ปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากนั การวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่งมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควร
ให้ความส าคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพจิารณาเลือกใชว้ีการหรือเทคนิค
ที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับความส าคัญของความ
เสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้ 

๓.๑ ประเมินระดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การน าปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยมา
พิจารณาถึงความส าคัญวา่ หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวดัเป็นระดับน้อย 
ปานกลาง สูง  

๓.๒ ประเมินความถ่ีที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสีย่งที่ได้เรียงล าดับ
ความส าคัญไว้แล้ว มโีอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง  

การวิเคราะห์โดยการประเมินความส าคัญและการประเมินความถ่ีที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น
อาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอตัราความถี่สูง เมื่อเกิดขึน้แต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิด
บ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจ านวนเงินสูงที่จะท าให้เกิดความส าคัญได้ 

๓.๓  เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่นส าคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 

๔. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพจิารณาหาวี

เพื่อป้องกันความเสี่ยงน้ัน ๆ โดยต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายทีต่้องใช้วา่คุ้มกับประโยชน์ที่จะไดร้ับหรือไม่ ซึ่งในการ
ก าหนดแนวทางในการปอ้งกันหรือลดความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาวา่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ันเป็นความเสี่ยง
ในลักษณะใด เช่น 



 
 

-๒๓- 
๔.๑ กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอกที่มิได้อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี ้

(๑)  ก าหนดโครงสร้างพืน้ฐานของการบริหารความเสี่ยง ก าหนดผูร้ับผิดชอบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และก าหนดความสัมพันธร์ะหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริม่ต้นด้วยการก าหนดวตัถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น การ
จัดล าดับความส าคัญ และการวดัผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

(๒)  ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใชร้ะบุความเสี่ยง
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มคีวามส าคัญ
ที่สุดก่อน และจดัสรรทรพัยากรให้อย่างเหมาะสม 

(๓)  พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยงที่จะประสบ
ความส าเรจ็ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสดคล้องกบักลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาสมกับความเสี่ยงแตล่ะประเภท เช่น กลยุทธก์ารหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความ
เสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 

(๔)  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานตอ้งพัฒนาเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 

(๕)  การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของหน่วยงานต้อง
อาศัยงานดา้นตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ เช่น การ
ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความส าคญัต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรกต็ามการ
บริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการ
ประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (ส าหรับธุรกิจ) และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานใน ข้อ (๒) ดังกล่าว 

(๖)  การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง มีความส าคัญอยา่งยิ่งต่อการประสบความส าเร็จของหน่วยงานในที่สุด 
แหล่งข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือ
ได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจ านวน
หน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จ านวน และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รบัการจัดการภายในกระบวนการ 
ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และจะท าให้
หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรอืไม่เพียงใด 

๔.๒ กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระท าได้โดยจดัให้มกีิจกรรมการ
ควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การก าหนดวธิีการควบคมุเพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกบัหน่วยงานนั้น 
จะมีลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ 

(๑) การจดัการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
(๒) การจดัการในลักษณะที่ท าให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความ

เสี่ยงต่ า 
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(๓) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ตอ้งด าเนินการให้เกิดความชัดเจนและต้อง

สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบดว้ย 
(๔) ต้องมีการรายงานผล เมื่อด าเนินการเสรจ็สิ้นแล้ว 
หน่วยงานจึงต้องจดัให้มกีารประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกชว่ยบริหารความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือก าหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในทีห่น่วยงานต้อง

จัดให้มีข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงและท าให้เกิดความคุม้ค่า ตลอดจนให้ฝา่ยบรหิารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 

ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจ าเป็นและลักษณะของการ
ควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

(๑) การควบคุมในลกัษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ   
(Preventive Control)   เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่
แรก โดยเหตุการณ์ทีก่่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดข้ึน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึก
บัญชี การก าหนดวงเงินส าหรับผู้มีอ านาจอนุมตัิเงินในแต่ละระดับชั้น เป็นต้น 

(๒) การควบคุมในลกัษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการ
ควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การท างบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การตรวจนับพสัดุประจ าปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

(๓) การควบคุมในลกัษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่
ก าหนดขึ้นเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม
กับสถานการณ ์

(๔) อื่น ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
๔. สารสนเทศและการสือ่สาร 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบรหิาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ

ไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมลูข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหวา่งกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดรีะหว่าง

บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธก์ัน การสื่อสารจะเกิดไดท้ั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ระบบสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึง
ครบถ้วน 

 หน่วยงานควรจดัให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการตดิต่อสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพ  ข่าวสารที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ ์และสะดวกในการเข้าถึง และปอลดภัย รวมทั้งมกีารจดัล าดับความส าคัญ และมีระบบ
การสื่อสารทีด่ีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บรหิาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะท าให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารต้องจดัใหม้ีข้ึนและควรเป็นระบบการสื่อสารสอง
ทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไมว่่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ซึ่งอัจจัยส าคัญทีท่ าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คือ 
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(๑) เจ้าหน้าที่ทุกคน ตอ้งได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่าง

ชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิด
กับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

(๒) การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานต้องชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่ก าหนดไว้ 

(๓) การจดัให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดรีะหวา่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ท าให้
สามารถท าความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 

ในท านองเดียวกัน  ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดงันั้น ประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการคือ 

(๑) ก าหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ตอ้งเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้วย 
(๓) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(๔) การตดิต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ใน

อันที่จะท าให้เกิดความเข้าใจอันดตี่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ส าหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุม

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล การควบคุมการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
 ๕. การติดตามและประเมินผล  

การติดตามผล  หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า การด าเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด 

การประเมินผล  หมายถงึ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้วา่มีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่วา่ยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกตา่งระหว่าง
แผนงานกับผลการด าเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะน า เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล  เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และ
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตา่ง ๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เน่ืองจากมาตรการ
ต่าง ๆ  และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวา่อยู่ในระดับที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 

ส าหรับความถ่ีในการตดิตามประเมินผลการจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงในเบ้ืองต้นและผลที่ได้จากการตดิตามปริมาณผลการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี ้
5.1 มีการสอบทานและรวยงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน ในทกุ ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้
ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 



 
 

-26- 
5.2 จ าแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น 

การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลตุามวัตถปุระสงค์ 
การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพจิารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมินด้วย เพื่อให้มั่นใจ
ถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น ๆ วา่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดย
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ 
ตัวชี้วดัและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลไดเ้ช่นกัน 

๕.๓ รายงานผลตามข้อเท็จจริงอยา่งเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
ส าหรับการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผล ควรมอียู่ในทุกขั้นตอนของการ

ปฏิบัติงานและควรท าอยา่งต่อเน่ือง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด กฎหมาย ระเบียบ การ
บริหารงานและที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยมวีิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน การตรวจสอ การกระทบ
ยอด ฯลฯ ส าหรับบางโครงการอาจก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกตา่งหากจากที่ได้
ก าหนดการตดิตาม ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการทีเ่ป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมิน
ตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจา้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมา
ด าเนินการได้ 
 การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรทีร่ับผิดชอบ
งานนั้น ๆ ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่ส าคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงดว้ย นอกจากนี้การ
ติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบระบบงาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้มั่นใจวา่ 
 (๑) ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดี
ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 
 (๒) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน 
และตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสงัเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 (๓) การด าเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลวุัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
 (๔) การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ 
 เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารที่
รับผิดชอบ โดยการจัดท ารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจดัท าค า
ชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกตา่งระหวา่งผลการด าเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้น
เพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและเป็นประจ า และมีการสั่งการให้แก้ไข
ข้อผิดพลาดอยู่เสมอเป็นหัวใจส าคัญของการควบคุมทางการบริหาร 
 การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดท าเฉพาะกบัระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายใน
เท่านั้น แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรง
และอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรการหรอืออกแบบระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 



 
 

3.1  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน   
       ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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3.1.1  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ       
          ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
     (๑.๑) กิจกรรมกำรจ่ำยเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุและ 
คนพิกำร เป็นความเสี่ยงที่จากผูพ้ิการ/คนพิการ ไม่มา
รับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่ก าหนด และข้อมูลการได้รับ
เงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ  การเสยีชีวิต การเปลี่ยนแปลง ข้อมูล
หรือย้ายที่อยู่  ท าให้เกิดปัญหาในการจา่ยเงินเบี้ยยังชีพ 
 

     (๑.๒) กิจกรรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย     
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ 
ขาดบุคลากรในการด าเนินการตามภารกิจและบทบาท
หน้าที่ ที่มีภาระในปริมาณงานที่มากขึ้น และวัสด ุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการดับเพลิงมีอายุการใช้งานนาน 
ขาดประสิทธิภาพและมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จาก
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

     (๑.๓) กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และค าสั่งแบ่งงานความ
รับผิดชอบ 
 

     (๑.๔) กิจกรรมกำรให้บริกำรรับ-แก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตอนุมัติของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
    
     (๑.๕) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรยงัขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ที่ออกมาใหม่ ๆและมีการโยกยา้ย สับเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลกำรประเมิน 
ส ำนักงำนปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  ๖  งาน คือ  

๑. งานบริหารงานทั่วไป 
๒. งานนโยบายและแผน 
๓. งานกฎหมายและคด ี
๔. งานส่งเสริมการเกษตร 
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. งานสวัสดิการสังคม 

     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลัก เกณ ฑ์ ปฏิ บั ติ การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น จ านวน  ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
     ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ 
     ๒. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๓. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ๔. กิจกรรมการให้บริการรับ-แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
     ๕. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
      

 



 
 

-๒๘- 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     (๒.๑) กิจกรรมกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ 
คนพิกำร 
     เกิดความเสี่ยงจากผูสู้งอายุและคนพิการที่ไดร้ับ
เบ้ียยังชีพมีการย้ายเข้าและย้ายออก รวมทั้งเสียชวีิต
โดยไม่แจ้ง หรือแจ้งล่าชา้เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 
     (๒.๒) กิจกรรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
     มีการติดตาม ควบคมุ ตรวจสอบ การปฏิบัติ
หน้าที่เจ้าพนักงานป้องกนัฯ และผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง
ว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพด้วย
ความรวดเรว็ และมีระเบียบวินัย ตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ แต่พบวา่ บุคลากรของงานป้องกันฯ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
ถึงแม้จะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่การดูแล บ ารุงรกัษา 
วัสดุอุปกรณ ์ยังไม่เรียบรอ้ยเท่าที่ควร จึงไม่เพียงพอ
ต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ 
     (๒.๓) กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
     เกิดความเสี่ยงจากระเบียบ/กฎหมาย /หนังสือสั่ง
การที่มกีารปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารสว่นต าบลตาเซะ ไม่ได้
จัดเตรียมรายละเอียดโครงการในการเสนอเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๒.๔) กิจกรรมกำรให้บริกำรรับแก้ไขปัญหำ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
     เกิดความเสี่ยงจากการสื่อสารทางภาษา (ภาษา
ถิ่นมลายู)  ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เกิดขีดความสามารถ
ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ
ประสบการณ ์
     (๒.๕) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล  
     เกิดความเสี่ยงจากบุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาใหม่ ๆ และมีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     การประเมินความเสี่ยงในส านักงานปลัดองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาเซะ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมทุกดา้นมากขึน้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรว่มมือ
จากทุกสว่น ตั้งแต่ผู้บริหาร เจา้หน้าที่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างทุกระดับ 

 

 



 
 

-๒๙- 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
     (๓.๑) กิจกรรมกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ /  
คนพิกำร 
     เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบ
สารสนเทศฯ ก่อนจะมีการเบิกจ่ายและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเบ้ียการจดัการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพฯ เมื่อระบบ
เปิดเพื่อให้ข้อมูลที่ได้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
     (๓.๒) กิจกรรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรณี
ป้องกันภัยแล้ง 
     ๑. ปัจจุบัน งานป้องกันฯ มีข้าราชการจ านวน ๑ คน 
พนักงานจ้างเหมารับผิดชอบงานดับเพลิง และงานกู้ชีพ
กู้ภัย ๗ คน โดยมีการจัดแบ่งให้เข้าเวรรักษาการณ์ประจ า
งานป้องกันฯ จ านวน ๒ ชุด สลับกันเพื่อคอยให้บริการ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน 
และปัญหาอุปสรรค 
     ๒. งานป้องกันฯ มีการรายงานการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์เพื่อจัดท าสถิติปรับปรุง
แก้ไขการท างาน 
     (๓.๓) กิจกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
      ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังต้องศึกษาท าความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาให้มีความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
      ๒. จัดท าบันทึกข้อความเพื่อประสานงานและท าความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายใน อบต. 
ตาเซะ ที่ เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (๓.๔) กิจกรรมกำรให้บริกำรรับแก้ไขปัญหำเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์
     ประเมินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและการ
รายงานผลและประโยชน์ความรู้ที่ได้รับ 
     (๓.๕) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล 
      ๑. มีแผนอัตราก าลงั ๓ ปี 
      ๒. มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านักงานปลัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้  

กำรประเมินผลกำรควบคุม 
     มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการตดิตาม
ตรวจสอบจากผู้บริหาร และหัวหน้าส านักปลัด 
     กจิกรรมการควบคุมของส านักงานปลัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น 
มีการก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการประชุม
พนักงานเป็นประจ าเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของ
แต่ละคน สอบถามความคืบหน้า ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 

 



 
 

-๓๐- 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๑. การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัดมี
การแจกจ่ายงานให้ส านกั/ฝ่าย/งานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ในทันทีที่ได้รับหนังสือสั่งการ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา
ไม่เกิด ๓ วัน 
     ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
มีการติดตอ่ประสานงานไม่ว่าจะเป็นการขอความ
อนุเคราะห์หรือขอความร่วมมือกับหน่วยงานตา่ง ๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัด ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
     ๓. ในการประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันฯ 
จ าเป็นต้องใช้วิทยุสื่อสาร ในการประสานงาน
เครือข่าย ขอสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุสาธารณภัยขึ้น ทั้งในและนอกพื้นที่ 
 
 
๕. กำรติดตำมประเมินผล 
      มีการติดตามประเมินอย่างต่อเน่ือง เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบข้อบกพร่องตา่ง ๆ ในการปฏิบัติงานแตล่ะ
กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

 

กำรประเมินผลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงาน มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกดา้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่ยัง
ขาดเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุสื่อสารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรประเมินผล 
     มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ
ส านักงานปลัดอย่างเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและ
ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องมีการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 การติดตามประเมินผลการควบคุม ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องติดตามและ
ประเมินผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-31- 
3.1.๒  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ       
          ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการท างานภายในกองคลัง มีการ
สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างานให้สอดคล้อง
กับการควบคุมภายในเพือ่ให้บุคลากรทุกคนทกุระดับมี
ทัศนคติที่ดตี่อการท างาน โดยใช้หลักการท างานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และส่งเสรมิสนับสนุนสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ
ขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
และตามที่ไดร้ับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
     - มีการจัดโครงสรา้งและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน 
     - มีการแสดงแผนภูมภิายในที่ถูกต้องและทันสมัยให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
     - มีการเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนและโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก 
     กองคลังปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับเพื่อการควบคุมภายในที่ถูกต้อง 
ตลอดจนการให้ความรู้มกีารส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตาม
ความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสมและ
ต่อเน่ือง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก
ปัจจัยที่มีต่อความส าเรจ็ของงานนั้น ๆ และมีการระบุ
อย่างชัดเจน 
     องคก์ารบริหารสว่นต าบลตาเซะ มีการประชุมพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจา้งทุกเดือน เพื่อรายงานสรปุผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละกองว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานหรือไม่ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นต่าง ๆ และมกีารแจ้ง
ระเบียบ กฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ใหม่ ๆ  ตอ่ทีป่ระชุม
เพื่อน าไปถ่ายทอดต่อไป 

ผลการประเมิน 
     กองคลัง ไดว้ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบตอ่การควบคุมภายใน โดย
วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าที่ปฏิบัติและ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่ผลกระทบต่อการควบคุม 
ดังนี้ 
     กองคลัง ได้แบ่งงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 
     1. งานการเงิน 
     2. งานบัญช ี
     3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     4. งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 
    จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานราชการ
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๕ 
กิจกรรม ดังนี้ 
     1. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
     2. การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS) ไม่ครบถ้วน 
     3. การด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
     4. การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
     5. บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษ ี
สรุป  
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวม
เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยให้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน จึงมสี่วน
ท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ การท างานมี
สภาพคล่องตัว มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการท างานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การตรวจฎีกากอ่นอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ล่าช้าท าให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ที่ก าหนด 
     ๒.๒ การบันทึกข้อมลูลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์
(e-laas) 
การประเมินความเสี่ยง 
     - ระบบ e-laas มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ท าให้
การท างานมีความผิดพลาดต้องแก้ไขอยู่เป็นประจ า 
     ๒.๓ การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
การประเมินความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในพระราชบัญญตัิการ
จัดซื้อ จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง 
จึงท าให้ล าดับขันตอนการจัดซื้อจดัจ้างยังลา่ช้าอยู่ 
     - มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและมีประมาณมาก
ท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน 
     - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการใช้งานจดัซื้อจัด
จ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EG-P ท าให้งานเกิด
ความล่าช้า 
     ๒.๔ การจัดเก็บภาษบี ารุงท้องที ่
การประเมินความเสี่ยง 
     - มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ไดแ้จ้ง 
อบต. 
     - มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ไม่มีข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน ท าให้ไม่สามารถตติามทวงถามได้ 
     - ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงท าให้มียอด
ค้างช าระ 
     ๒.๕ การบันทึกข้อมลูแผนที่ภาษี 
การประเมินความเสี่ยง 
     - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ช านาญใน
การใช้ระบบ 
     - การลงพื้นที่ภาคสนามเกิดความลา่ชา้ ชาวบ้าน
ไม่ให้ความรว่มมือ 

การประเมินความเสี่ยง 
จากการประเมินพบความเสี่ยงในภารกิจ 5 กจิกรรม คือ 
     1. การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     2. การบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS) ไม่ครบถ้วน 
     3. การด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
     4. การจดัเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
     5. บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษ ี
     การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกดา้นมากขึน้กว่าการประเมินครั้งก่อน
เน่ืองจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมี
การติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกสว่นในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



 
 

-33- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ การตรวจฎีกากอ่นอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
มีการก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     - มีการก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารและยอดเงินงบประมาณที่จะตอ้ง
เบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
     - มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าสว่นการคลังทั้ง
ก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน
แล้ว โดยลงนามลายมือชือ่ก ากับ เมื่อตรวจสอบเอกสาร
แล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องกอ่นจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
     ๓.๒ การบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์(E-LAAS) 
มีการก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     - ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
เพิ่มศักยภาพความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถกูต้อง 
     - ก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึก
ข้อมูลให้ครบถ้วน 
     ๓.๓ การด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
มีการก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     - มีการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจ้างละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น 
     - มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มี
ผูอ้ านวยการกองคลังติดตาม 
     - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
     - ติดตาม ทวงถาม แตล่ะกองให้เป็นไปตามแผน เพื่อ
ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างใหท้ัน โดยไม่กระจุกปลายปีงบประมาณ 
     ๓.๔ การจัดเก็บภาษบี ารุงท้องที ่
มีการก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     - จัดท าแผนเพื่อจดัเก็บภาษี 
     - มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษีทัง้นอก
และในถานที่ 
     ๓.๕ การบันทึกข้อมลแผนที่ภาษี 
มีการก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     - มีการควบคุมดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงาน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม      

การประเมินผลการควบคุม 
3.1 มีการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมโดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
     - มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายใหถู้กต้องก่อนท าการเบิกจา่ย 
     - มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารปะกอบการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดท าฎีกา 
     - มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกาและ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนน าเก็บเข้าแฟ้ม 
เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
     แต่อยา่งไรกต็าม อบต. ควรมีการควบคุมต่อไป เพื่อ
ไม่ให้มีความผิดพลาดเกดิขึ้นได้ 
๓.๒ การบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS) 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหน่ึง โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
     - ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน า
ข้อมูลบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์(E-LAAS) 
๓.๓ การด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหน่ึง โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
     - มีการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจ้างเพื่อลดอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบเอกสารการจดัซื้อจัด
จ้างให้ละเอียดและครบถ้วนมากขึ้น 
๓.๔ การจดัเก็บภาษีบ ารงุท้องที่ 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหน่ึงโดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
     - จัดท าแผนจดัเก็บภาษีและเพิ่มการออกจัดเก็บ
นอกพื้นที่เดือนละ ๑ ครัง้ 
     - จัดท าหนังสือเรียกผู้ค้างช าระภาษี มาช าระภาษี 
     แต่อยา่งไรก็ตาม อบต. ยังไม่สามารถจดัเก็บภาษีได้
ครบถ้วน ๑๐๐ % เนื่องจากโครงการจัดท าแผนที่ภาษียัง
ไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้โดยตรง 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิท์ี่ดินแต่ไมไ่ด้แจ้ง
ให้ อบต.ทราบหรือมีที่อยู่นอกเขตต าบลท าให้ไมส่ะดวก
ที่จะเดินทางมาช าระภาษีหรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตร ีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ นโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทาบอย่างทั่วถึง 
     - มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
     - จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
     - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนรว่ม 
 
5. การตดิตามประเมินผล 
     - มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองคลัง เพื่อหาแนวทางและ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นก่อน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 

3.5 การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี 
     การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษี บางรายการยังไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน แต่ได้มีการด าเนินการดังนี้ 

- ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
ขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อใหเ้กิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดพีอสมควร เน่ืองจากได้น าเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
เข้ามาใช้ในการท างาน เช่น การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตใน
การตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การประเมินผล 
     - จากการติดตามผลการประเมินผล พบวา่ยังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณกิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจา้ง กจิกรรมการ
จัดเก็บรายได้เน่ืองจากความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในหรอืเจ้าหน้าที่หลายส่วน ดงันี้จึง
ต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าปีทุกปี 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน กองคลังในภาพรวม มีความเหมาะสม มี
กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นตัวก าหนด เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ของ
ตน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น แต่จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่
ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมิน
การควบคุมในปีต่อไป 
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3.1.๓  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ       
          ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพื่อให้เกิดทัศนคติทีด่ีในการควบคุมโดยให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานมีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนด
แนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากร
เข้าใจขอบเขต อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุรปสะงค์และเป้ามหายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งชัดเจน สอดคลอ้ง 
และเชื่อมโยงกันในการทีจ่ะท างานให้ส าเรจ็ มีการ
ระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้วา่ 
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเรจ็ตามที่ได้ก าหนด
ไว้กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ท าให้เกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

      
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง อบต.ตาเซะ 
ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลมีกิจรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิม
ตามแบบ ปย.๒ ในงวดปทีี่ผ่านมา) คือ 
๑. กิจกรรมด้านการก่อสร้าง 
     อยา่งไรกต็าม มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
สับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง ท าให้มีเรื่องที่
ต้องปรับปรุง ดังนี ้
๑. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
    ๑.๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง 
     ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสรา้ง 
๒. งานประสานสาธารณปูโภค 
     ๒.๑ งานไฟฟา้สาธารณะ 
     ๒.๒ งานซ่อมแซมและบ ารุงทาง 
 
     มีการประเมินความเสี่ยงโดยน ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้กันอยา่งแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผา่นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตจากปัจจัยตา่ง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 
 
     มีกจิกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพยีงพอ 
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควร โดยกจิกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดัอย่างไรกต็าม งาน
ในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาดยังต้องมกีาร
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไวแ้ล้ว 
 



 
 

-๓๖- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     มรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และ
มีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 
5. การตดิตามประเมินผล 
     มีการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง โดย
ก าหนดวิธตีิดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงานตามปกต ิหากพบข้อบกพร่องได้มี
การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันท ี

     
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้ง ส านัก/กอง 
ที่อยู่ในสังกัดกองช่าง อบต.ตาเซะ รวมทั้งจดัหารปูแบบ
การสื่อสารทีช่ัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตวัผู้ ผ่าน
ระบบเครือข่ายรวมทั้งไดจ้ัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทัง้ภายนอกและภายในองค์กร  
      
 
     ระบบการตดิตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการตดิตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างตอ่เน่ือง และสิ้นปีมีการประเมินตนเอง
ร่วมกันระหวา่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมกีาร
ประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมี
การจดัท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
     กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามที่บางก
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
3.1.4  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
          องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมดา้นการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็     
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรขาดวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ดา้นการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง 
     1.2 กจิกรรมงานบรหิารการศึกษา 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอน
ของเด็กนักเรียนยังไม่ทันกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเมือง  
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงาน ออกเป็น 3  งาน คือ  
๑. งานบริหารการศึกษา 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานกีฬาและนันทนาการ 
 

 

 



 
 

-๓7- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมดา้นการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากผู้ดูแลเด็กขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจดัการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.2 งานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงค์ตามข้อ
กฎหมาย 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมดา้นการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ ก าหนด
กิจกรรมเข้าเข้ามาควบคุมดังนี้ 
     จดัท าแผนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมทั้ง
ด้านการเรียนการสอนและการปรับปรุงอาคารสถานที่และส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง 
     3.2 กจิกรรมงานบรหิารการศึกษา ก าหนดกจิกรรมเข้ามา
ควบคุมดังนี้ 
     มีค าสั่งแบ่งงานภายในกองการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ชัดเจน 
 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     4.1 กิจกรรมดา้นการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ 
     น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการปฏิบัติงาน เช่นการเข้า
ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     4.2 กจิกรรมงานบรหิารการศึกษา ประสานส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอกกองการศกึษาฯ ให้ความรูค้วามเข้าใจ
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรม
ของศูนย์ฯ 
 

5. การตดิตามประเมินผล 
     5.1 กิจกรรมดา้นการศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือบุคลากรขาดวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ดา้นการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรงท าให้การจัด
การศกึษาดา้นการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
     5.2 กจิกรรมงานบรหิารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อนคือขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรขาดความรู้ในงานดา้น
การบริหารการศึกษาท าให้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความ
เสี่ยงคือ 
๑. กิจกรรมด้านศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
๒. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
 
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายในพบว่า 
๑. กิจกรรมด้านการศกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ควบคุม ที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต. ตาเซะ ได้ด าเนินการคือ 
     1.1 ใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการท างาน 
     1.2 ตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร 
สถานที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
2. กิจกรรมงานบริหารการศึกษามีการควบคุม ที่
เพียงพอ บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมไดใ้น
ระดับหนึ่ง โดย อบต.ตาเซะ ได้ด าเนินการคือ 
     2.1 บรรจุบุคลากรให้ครบตามต าแหน่ง เพื่อ
รับผิดชอบแต่ละงานโดยตรง 
     2.2 คดัเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
พัฒนาบริหารการศกึษา 



 
 

-๓๘- 
ผลการประเมินโดยรวม 
     จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ  
๑. กิจกรรมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังมีจุดอ่อน บุคลากรขาดวุฒิการศึกษาประสบการณ์ด้านการ
สอนเด็กปฐมวัยโดยตรงท าให้การจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา ยังคงมีจุดอ่อนคือขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรขาดความรู้ในงานด้านการ
บริหารการศึกษาท าให้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
3.1.5  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม  
           องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
คือ กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ความเสี่ยงของงานคือ 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปฏบิัติงานโดยตรงยังไม่มี ซึ่ง
ปัจจุบันต าแหน่งที่ปฏิบัติงานประจ าคือ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ และต้องท างานดา้น
การส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมป้องกันโรคในชุมชน จ านวน ๕ หมู่บ้าน ท าให้
การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า การขาดความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและขาดบุคลากร
ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะทาง 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม มดีังนี้  
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสุขภาพท าให้การปฏิบัติงาน ขาดความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและขาดบุคลากร
ทางด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 
     2.2 กจิกรรมงานบรกิารสาธารณสุข 
     - รถกู้ชีพกู้ภัยอยูใ่นสภาพเก่าประสิทธิภาพการส่ง
ต่อผู้ป่วยน้อย อุปกรณ์ชว่ยเหลือชีวิตไม่เพียงพอและ
ในช่วงเวลาเร่งรีบในการส่งต่อผู้ป่วยอาจเกิดอุบัตเิหตุ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
5. การตดิตามประเมินผล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตาเซะ ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ า ดังนี้ 
๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒. งานรกัษาความสะอาด 
๓. งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข 
๔. งานควบคุมและป้องกันโรค 
๕. งานบริการสาธารสุข 
๖. งานธรุการ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลการประเมิน
พบว่างานสาธารณสุข ตอ้งใช้บุคลากรที่มีความรู้
เฉพาะทาง ทั้งนี้ มรีะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง 



 
 

-๓๙- 
ผลการประเมินโดยรวม 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตาเซะ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
งานประจ า ดังนี้ 
๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
๒. งานรักษาความสะอาด 
๓. งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข 
๔. งานควบคุมและป้องกันโรค 
๕. งานบริการสาธารณสุข 
๖. งานธุรการ 
      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลการประเมินพบว่างานสาธารณสุข 
ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง 
   ทั้งนี้ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.๒  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
       ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

-๔๐- 
 
 
 
3.2.1  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๑. กจิกรรมการจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ/คนพกิาร 

 

วัตถุประสงค ์

     เพ่ือใหก้ารรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอาย/ุ คนพิการถกูตอ้งตรงตาม
สารสนเทศการจดัการฐานขอ้มลูเบีย้
ยงัชีพฯ และเป็นไปตามขอ้กฎหมาย
ระเบียบหนงัสือสั่งการที่ก  าหนด 

 

๑. ผูส้งูอายแุละ
คนพิการที่ไดร้บั
เบีย้ยงัชีพยา้ยเขา้
และยา้ยออก
รวมทัง้เสียชีวิต
โดยไม่แจง้หรอื
แจง้แตล่า่ชา้เป็น
เหตใุหเ้กิด
ขอ้ผิดพลาดใน
การด าเนินการ
จา่ยเบีย้ยงัชีพฯ 

 

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน
ติดตามตรวจสอบประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิรบัเบีย้ยงัชีพ
ใหต้รงกบับญัชีรายชื่อใน
ระบบสารสนเทศฯ ก่อนจะ
มีการเบิกจา่ยและปรบัปรุง
ระบบสารสนเทศเบีย้การ
จดัการฐานขอ้มลูเบีย้ยงัชีพ
ฯ เม่ือระบบเปิดเพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัและ
ถกูตอ้ง 

 

๑. ตรวจสอบขอ้มลูจากทะเบียน
ราษฎรเ์ก่ียวกบัการเสียชีวิตและ
การโอนยา้ย 

๒. การใชร้ะบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทางโทรสารและ
หนงัสือสอบถามไปยงัส  านกังาน
ทอ้งถ่ินอ าเภอทอ้งถ่ินจงัหวดั 
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินโดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองและ
รายงานผลการด าเนินงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

 

๑. ผูส้งูอายแุละคนพิการที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชีพยายเขา้
และยา้ยออกรวมทัง้
เสียชีวิตโดยไม่แจง้หรอื
แจง้แตล่า่ชา้เป็นเหตใุห้
เกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ด าเนินการจา่ยเบีย้ยงัชีพฯ 

 

 

เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน
ติดตามตรวจสอบประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิรบัเบีย้ยงั
ชีพใหต้รงกบับญัชีรายชื่อ
ในระบบสารสนเทศฯก่อน
จะมีการเบิกจา่ยและ
ปรบัปรุงระบบสารสนเทศ
การจดัการฐานขอ้มลูเบีย้
ยงัชีพฯ เม่ือระบบเปิด
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็น
ปัจจบุนัและถกูตอ้ง 

 

งานสวสัดิการ
สงัคม/ 

๓๐ กนัยายน
๒๕๖๓ 

 

 



 
 

-๔๑- 
ภารกิจตามกฎหมาย        
ที่จัดตัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงาน  
 ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคมุภายในที่มี

อยู ่
การประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคมุภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรม ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค์  
     เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร
ให้บริการประชาชน
เป็นไป          อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  
และรวดเร็ว 

 

ความเสี่ยง 
เป็นความเส่ียงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
(1) ขาดบุคลากรในการ
ด าเนินการตามภารกิจ และ
บทบาทหน้าท่ี ท่ีมีภาระ            
ในปริมาณงานท่ีมากขึ้น 
(2) วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ในการดับเพลิง มีอายุการใช้
งานนาน ขาดประสิทธิภาพ          
และมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้
งาน จากสภาพสังคม 
สิ่งแวดล้อม และภูมิสังคม                     
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

1. ปัจจุบัน งาน
ป้องกันฯ มีข้าราชการ
จ านวน 1 คน 
พนักงานจ้างเหมา
รับผิดชอบงานดับเพลิง 
และงานกู้ชีพ กู้ภัย 7 
คน โดยมีการจัดแบ่ง
ให้เข้าเวรรักษาการณ์
ประจ างานป้องกันฯ 
จ านวน 2 ชุด สลับกัน
เพ่ือคอยให้บริการ
ประชาชนตลอด 24 
ชม. พร้อมบันทึกการ
ปฏิบัติงาน และปัญหา
อุปสรรค 

มีการติดตาม ควบคุม  
ตรวจสอบการท างานของ           
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย  และพนักงานจ้าง
เหมารับผิดชอบงานดับเพลิง 
และงานกู้ชีพ กู้ภัย                
ว่าปฏิบัตงิานดว้ยความถูกตอ้ง  
มีประสิทธิภาพ  ด้วยความ
รวดเร็วหรือไม่  แต่พบว่า
บุคลากรของงานป้องกันฯ  
สามารถปฏิบัตงิานได้อย่าง
ถูกต้อง และประสบผลส าเร็จ
ด้วยดี  แต่ยังมีความล่าช้า            
จึงไม่เพียงพอต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้น 

เป็นความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ดังนี้ 
(1) ขาดบุคลากรในการด าเนินการตาม
ภารกิจ และบทบาทหน้าท่ีท่ีมีภาระใน
ปริมาณงานท่ีมากขึ้น 
(2) วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือในการการ
ดับเพลิง มีอายุการใช้งานนาน ขาด
ประสิทธิภาพ และมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน  จากสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม 
และภูมิสังคม   ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(3) ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ          
ในการป้องกันและบรรเทา           สา
ธารณภัย เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบ
อัดอากาศ เครื่องหาบหาม เครื่องตัด
ถ่าง  เป็นต้น 

1. จัดให้มีการจัดซื้อ 
วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ในการดับเพลิงท่ีทันสมัย
เพ่ิมขึ้น เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีการซ่อมบ ารุง 
วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ในการดับเพลิงให้อยู่         
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
อยู่เสมอ 
3. จัดให้มีบุคลากร          
ท่ีปฏิบัติงานด้าน               
สาธารณภัยเพ่ิมมากขึ้น 

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย/ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓ 

 
 
 



 
 

-๔๒- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรมการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจดัท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

 
 

๑. ระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่มีการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น อ ยู่
ตลอดเวลา 
๒ .หน่ วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบ ล ต า เซ ะ  ไม่ ได้
จัดเตรียมรายละเอียด
โครงการในการเสนอ
เ พื่ อ บ ร ร จุ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง
ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่ง
การที่มกีารปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลาให้มีความเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง 
๒. จัดท าบันทึกข้อความเพื่อ
ประสานงานและท าความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ภายใน อบต.ตาเซะ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดเตรียมข้อมูล
รายละเอียดโครงการเพือ่บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๑.ระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสั่งการ ที่มี
การปรับ เปลี่ยนอยู่
ตลอด เวลา 
๒. หน่วยงานภายใน 
อบต.ตาเซะ บาง
หน่วยงานไม่ได้
จัดเตรียมราย 
ละเอียดโครงการ ใน
การเสนอเพื่อบรรจใุน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

๑. ระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่มีการ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น อ ยู่
ตลอดเวลา 
๒ .หน่ วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบ ล ต า เซ ะ  ไม่ ได้
จัดเตรียมรายละเอียด
โครงการในการเสนอ
เ พื่ อ บ ร ร จุ ใ น
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา
ท าความเข้าใจระเบียบ/
กฎหมาย/หนังสือสั่งการและมี
การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหา
ความรูจ้ากกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊ค 
ชมรมนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อให้เข้าใจระเบียบ
กฎหมายได้อย่างถูกตอ้ง 
-จัดท าบันทึกข้อความแจง้
หน่วยงานภายใน อบต.ตาเซะ ใน
การจดัเตรียมข้อมูลรายละเอียด
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

งานนโยบาย
และแผน/ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 



 
 

-๔๓- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. กิจกรรมการให้บริการรับแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์    

 
วัตถุประสงค์  
     เพื่อให้การบรกิารและการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ที่ราษฎรในพื้นที่ไดร้ับการ
แก้ไขอย่างทันท่วงท ี

 
 
1. การสื่อสารทางภาษา 
(ภาษาถิ่นมลายู) 
2.ข้อร้องเรียน ร้องทกุข์
เกินขีดความสามารถของ
หน่วยงาน 
3.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
และประสบการณ์ 

   
 
1. ประเมินการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมและการ
รายงานผลและ
ประโยชน์ความรูท้ี่ได้รับ 
 

 
 
1. เมื่อมีการออกค าสั่งแล้วท า
ให้การแก้ไขปัญหาของผู้
เดือดร้อนได้รับการแก้ไข 
2.การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจะท าให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น 
3.เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้แจ้งที่ไม่ประสงค์จะ
ออกนาม 

 

 
 
1. การสื่อสารทาง
ภาษา(ภาษาถิ่นมลายู) 
2.ข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์เกินขีด
ความสามารถของ
หน่วยงาน 
3.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
และประสบการณ์ 

 
 
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้เข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและ
ด้านปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อๆ ไป 
๒. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน 

 
 

งานกฎหมาย
และคดี/  

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

 
 
 
 



 
 

-๔๔- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ 
ก าหนดเสร็จ 

๕. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่าง  มีประสิทธภิาพ 
เหมาะสมกับโครงสร้าง  ของ อบต. 
และเกิดประสิทธิผลในการ  
ให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 
 
1. บุคลากรยังขาด 
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่
ออกมาใหม่ ๆ  
2. มีการโยกยา้ย 
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ภายในบ่อย ท าให้ขาด
ความต่อเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
1. มีแผนอัตราก าลัง  
3 ป ี
2. มีค าสั่งแบ่งงาน
ภายในส านักงานปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้ 

 
 
1. มีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด 
2. มีการควบคุม ก ากับ
ดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

 
 
1. บุคลากรยังขาด 
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบที่
ออกมาใหม่ ๆ  
2. มีการโยกยา้ย 
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ภายในบ่อย ท าให้
ขาดความต่อเน่ืองใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
1. ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมงานใน
หน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอต่อเน่ือง 
2. ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกัน เพื่อสรา้ง
ความเข้าใจอันดตี่อกัน 
 

 
 

งานบริหารงาน
ทั่วไป/ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๔๕- 
3.2.๒  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. งานการเงิน 
๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 

๑. การตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
เอกสารไม่
ครบถ้วน 

มีการตรวจสอบเอกสารโดย
หัวหน้าส่วนการคลังก่อน
อนุมัติงบประมาณ 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

การเบิกจ่ายเงินมีความ
ผิดพลาดไม่ถูกต้องและ
ล่าช้า 
สาเหตุ 
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่ง
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายล่าช้า ท าใหต้้อง
รีบเบิกเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

๑. ก าชับ ก ากับ ดูแล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสารและ
ยอดเงินงบประมาณที่
จะต้องเบิกจ่ายให้
ถูกต้องก่อนเสนอขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
๒. มีการตรวจสอบ
เอกสารโดยหัวหน้าสว่น
การคลังทั้งก่อนและ
หลังการเบิกจ่ายเงิน 
และลงลายมือชื่อ ก ากับ 

- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- นักวชิาการ
เงินและบัญชี 

 
 
 



 
 

-๔๖- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๒. งานบัญช ี
๒.๑ การบันทึกข้อมูลลงระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร ์(E-LAAS) ไม่
ครบถ้วน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การท างานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
๒. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
รวดเรว็ เป็นปัจจุบัน 
๓. ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินได้ตลอดเวลา 
 
 
 

การบันทึกข้อมูล
ลงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ยัง
ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 

มีการบันทึกข้อมูลลงระบบ
อย่างต่อเน่ืองและมีการ
ตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วน
การคลัง 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

มีข้อมูลในระบบ (E-
LAAS) ไม่ครบถ้วน 
สาเหตุ 
๑. ระบบ E-LAAS มี
การปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา จึงท าให้การ
ท างานมีความผิดพลาด 
ต้องแก้ไขอยู่เป็นประจ า 

๑. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒. ก าชับ ก ากับ ดูแล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- นักวชิาการ
เงินและบัญชี 

 
 
 



 
 

-๔๗- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

3. งานทะเบียนทรัพย์สนิและ
พัสด ุ
3.1 การจดัซื้อจัดจา้ง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการ
จัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 

การจดัซื้อจัดจ้าง
ยังล่าช้าและไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

๑. มีการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๓. มีผู้อ านวยการกองคลงั
คอยติดตาม 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

การจดัซื้อจัดจ้างล่าช้า 
เอกสารไม่ครบถ้วน 
สาเหตุ 
๑. มีการเร่งรดัการ
จัดซื้อจัดจา้งและ
ปริมาณงานที่มากท าให้
เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. แต่ละกองไม่
ด าเนินการตามแผน
จัดซื้อจัดจา้งจึงมา
กระจุกปลายปี
งบประมาณ 
๓. เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจา้งไม่
ครบถ้วน 

๑. ก าชับ ก ากับ ดูแล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสรให้
ครบถ้วนก่อน
ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
๒. ให้แต่ละกองรา่ง
ขอบเขตงานก่อนเพื่อ
ความรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขั้นต่อไป 
๓. ในการประชุม
ประจ าเดือน จะแจ้งแต่
ละกองรีบด าเนินการ
โครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ เพื่อไม่ให้
กระจุกปลายปี
งบประมาณ 

- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- นักวชิาการ
พัสด ุ

 
 



 
 

-๔๘- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

4. งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได ้
4.1 การจดัเก็บภาษีบ ารงุท้องที่ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจดัเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็น
ธรรมและสามารถจดัเก็บภาษีให้
ได้ครบถ้วนทุกปี 
 
 

การจดัเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ไม่ได้
ตามเป้าหมาย 
และมีลูกหน้ีค้าง
เกิน 10 ป ี

๑. จัดท าแผนเพื่อจัดเก็บ
ภาษี 
๒. มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษีทั้ง
นอกและในสถานที่ 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่
ได้ไม่ครบและมีลูกหนี้
ค้างเกิน 10 ปี เป็น
จ านวนมาก 
สาเหตุ 
๑. ผู้เสียภาษีบางราย
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงท า
ให้มียอดค้าง 
๒. ไม่สามารถติดต่อผู้
เสียภาษีได้ เน่ืองจาก
ย้ายออกจากพื้นที ่
๓. มีการขาย โอน
กรรมสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของ แต่ไม่ได้แจ้งให้ 
อบต.ทราบ 

๑. จัดท าแผนจัดเก็บ
ภาษีและเพิ่มการออก
จัดเก็บนอกพื้นที่ เดือน
ละ ๑ ครั้ง 
๒. ด าเนินการจดัท า
แผนที่ภาษี 
๓. จัดท าหนังสือเรียก
ผู้ค้างช าระภาษี มา
ช าระภาษ ีปีละ ๒ ครั้ง 
(แจ้งเตือน) 

- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- นักวชิาการ
จัดเก็บรายได ้

 
 
 



 
 

-๔๙- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

4. งานพัฒนาและจัดเกบ็รายได ้
4.2 บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การจดัเก็บข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่
ภาษีสามารถอ้างอิงในการ
ประเมินภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

การบันทึกข้อมูล
ในแผนที่ภาษี 
บางรายการยัง
ไม่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล 
ให้มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบแผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้
ปฏิบัติรายงานปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

การบันทึกข้อมูลในแผน
ที่ภาษีบางรายการยังไม่
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ 
๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ยังไม่
ช านาญในการใช้ระบบ 
๒. การลงพื้นที่เพื่อ
ส ารวจภาคสนาม
ชาวบ้านไม่ให้ความ
ร่วมมือท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน 
วิธีการใช้งาน โปรแกรม
เผนที่ภาษีเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ผู้อ านวยการ
กองคลัง 
- นักวชิาการ
จัดเก็บรายได ้
-ผู้ช่วยเหลือใน
งานแผนที่และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 
 
 



 
 

-๕๐- 
3.2.๓  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้งานออกแบบงานเขียน
แบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน 
๒. การประมาณการราคางาน
ก่อสร้างถูกตอ้งตรงตามแบบ
แปลน 
 
 
 
 

1. งานออกแบบ
และควบคุม
อาคาร 
๑.๑. การ
ออกแบบและ
การเขียนแบบ
แปลนงาน
ก่อสร้าง 
๑.๒ การ
ประมาณการ
ราคาก่อสรา้ง 

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปีและการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่
ละส่วนที่ชัดเจน 
เหมาะสม และ
เพียงพอ 

การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดตี่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึง
แต่ยังไม่เพียงพองาน
ในส่วนการออกแบบ
ยังพบข้อผิดพลาด 
และประมาณการ
ราคางานก่อสร้าง ยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

ความเส่ียง 
๑. การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง 
๒. การประมาณการราคาก่อสร้าง 
ผลกระทบ 
     อาจท าให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจาก
ขั้นตอนของการออกแบบท่ีต้องมีผู้มีใบอนุญาต
รับรองแบบในบางงานอาจท าให้งานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบ และอาจท าให้ต้องมีการแก้ไข
แบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้างรวมถึง
สัญญาจ้าง หรืออาจมีความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีเกิดขึ้นได้ 
สาเหตุ 
     เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน และภารกิจท่ีรับผิดชอบ ความเร่งด่วน 
เร่งรัดของงานบางโครงการท าให้อาจเกิดวาม
ผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมตลอดเวลา 

1. ด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามกรอบ
อัตราก าลังให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือจ้าง
เหมาบริการในงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้
เพียงพอตามความ
เหมาะสม 
2. จัดส่งเจา้หน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้
น ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง 

(365 วัน) 30 
ก.ย. 2562 
๑. ผอ.กองชา่ง 
๒. ผช.นายชา่ง
โยธา 



 
 

-๕๑- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่

มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

2. งานสาธารณูปโภค 
2.1 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ด าเนินการด้าน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
การขยายเขตไฟฟ้าในพืน้ที่
รับผิดชอบของ อบต.ตาเซะ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

1. งานไฟฟ้า
สาธารณะ 

ผู้บังคับบัญชา
ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามแนว
ทางการปฏิบัติที่
ก าหนดไว้ และให้มี
การรายงานสรุปผล
การด าเนินงานตาม
แผน รายงานปัญหา
และอุปสรรคให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ประจ าเดือน/งวด/ปี 
ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 

การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บริหารมี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่ยัง
ไม่เพียงพอ งานในสว่น 
งานซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และงานขยาย
เขตไฟฟ้าภายในพื้นที่
รับผิดชอบของกองช่าง 
อบต.ตาเซะ ยังพบว่าการ
ส ารวจไฟฟ้าแสงสวา่ง
สาธารณะเป็นไปอย่าง
ล่าช้า และข้อมูลยังไม่
ครบถ้วนยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
1. งานไฟฟ้าสาธารณะ 
ผลกระทบ 
     ท าให้การด าเนินการแก้ไข
ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า 
อาจส่งผลถึงการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนและ
อาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อ
หน่วยงานได้ 
สาเหตุ 
     เน่ืองจากไม่มีตัวผู้ปฏิบัติงาน
ตรงตามสายงาน และใชว้ิธีประสาน
กับผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านแจ้ง
ปัญหาไฟฟ้าช ารดุ และไม่มี
แผนปฏิบัติงานประจ าปีก าหนด
แนวทางขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

๑. ด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามกรอบ
อัตราก าลังให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือจ้าง
เหมาบริการในงานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้
เพียงพอตามความ
เหมาะสม 
๒. จัดส่งเจา้หน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้
น ามาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 
2562 
๑. ผอ.กองชา่ง 
๒. ผช.นายชา่ง
โยธา 

 



 
 

-๕๒- 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

2. งานสาธารณูปโภค 
2.2 งานซ่อมแซมและบ ารุงทาง 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การซ่อมแซมและ
บ ารุงทาง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการสัญจร การขนส่งใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 

๑. งานซ่อมแซม
และบ ารุงทาง 

ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
ดูแลให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และให้สรุปผลรายงาน
ผลการด าเนินการตาม
แผนฯ ประจ าเดือน/
งวด/ปี ตามความ
เหมาะสมก าหนด
แผนการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลให้
เหมาะสมเพื่อให้
เครื่องจักรกลอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานไดต้ลอด
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตาม
แผนฯ 

การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดตี่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับ
หน่ึงแต่ยังไม่
เพียงพอในส่วนงาน
ซ่อมบ ารุงทาง
ด าเนินการยังไม่
เป็นไปตามแผน ยัง
มีความล่าช้า ยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
     งานซ่อมแซมและบ ารุงทาง 
ผลกระทบ 
     ท าให้เกิดความล่าช้า การซ่อมแซม
และบ ารุงทางใช้เวลาที่คลาดเคลื่อนจาก
การก าหนดไว ้กระทบตารางการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในภาพรวม และ
การใช้เดินทางสัญจรของประชาชนใน
พื้นที่ 
สาเหตุ 
     การขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานการ
ตัดถาง ต้นไม้ตลอดเส้นทางที่ด าเนินการ
ซ่อมบ ารุง เป็นส่วนหน่ึงให้ก าหนดการ
ท างานในแต่ละพื้นทีค่ลาดเคลื่อนไปจากที่
คาดการณ์ไว้ และเครื่องเมือเครื่องจักรที่
ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดช ารุด ต้องใช้เวลา
ในการซ่อมบ ารุง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท า
ให้งานไม่เป็นไปตามแผน 

1. ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนการซ่อม
บ ารุงเครื่องมือ
เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งาน
ได้เสมอและก าชับ 
ติดตามการรายงานผล
อย่างเคร่งครดั 
๒. ส ารวจความจ าเป็น
และปริมาณงานเพื่อ
จัดสรรก าลังคนให้
เพียงพอและเหมาะสม 

(365 วัน) 
30 ก.ย. 
2562 
๑. ผอ.กอง
ช่าง 
๒. ผช.นาย
ช่างโยธา 



 
 

-๕๓- 
3.2.๔  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับเด็กก่อนจะเข้าเรียน
ชั้นอนุบาล 
๒. เพื่อพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้บุคลากรของ
หน่วยงานในกอง
อื่นมาช่วยเหลือ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ขอค าแนะน าในการ
ด าเนินงานจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาเซะ 

๑. ตดิตามประเมินผล
การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาม
มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๒. จัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจจาก
ผู้ปกครองต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. ผู้ดูแลเด็กขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 
๒. การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางส่วนไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด 
3. ผู้ดูแลเด็กบางคนยังไม่ได้รับ
การศกึษาดา้นปฐมวัย 

สรรหาบุคลากรเฉพาะ
ทางมาปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 
 



 
 

-๕๔- 
3.2.๕  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งของ
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
2. งานรกัษาความสะอาด 
3. งานส่งเสริมสุขภาพและงาน
สาธารณสุข 
4. งานควบคุมและป้องกันโรค 
5. งานบริการสาธารณสขุ 
6. งานธรุการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
ในต าบล 
 

ขาดแคลน
บุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะ
ทาง 

ขอค าแนะน าในการ
ด าเนินงานจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในต าบล 
 

มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ ไม่พบความ
เสี่ยง 

ใช้บุคลากรของ
หน่วยงานในกองอื่นมา
ช่วยในการปฏิบัติงาน 

สรรหาบุคลากรเฉพาะ
ทางมาปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

-๕๕- 
 
 
 
 
 
 
4.1  การประเมินระดับความเสี่ยง 
  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะน ามาก าหนดเป็น
มาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะน ามาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควร
อยู่ในระดับ “H”  และ  “E” ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตาม
เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่เมื่อด าเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ไม่
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 

 
  “ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น x ระดับผลกระทบ) ผล
คูณ 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” 
 
 
 



 
 

-๕๖- 
  “โอกาส”  หมายถึง ระดบัของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนนเทียบ
จากตาราง  “เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกดิเหตุการณ์ของ “แนวทางการ
พิจารณา ระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง”  กับช่อง  “คะแนน(L)” ทางซ้ายมือสุด 
ดังนี้ 

 
 
  “ผลกระทบ”  หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้จะกระทบต่อ
ความส าเรจ็ของ วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบ
ระดับ ผลกระทบ” เทียบระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพจิารณาระดับความเป็นไปได้ในการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง”  กับช่อง “คะแนน ( I )”  ซ้ายมือ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๗- 

 
  การใสร่ะดับผลกระทบ  ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง ๔ ดา้น ได้แก ่
  (๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance  Risk : C ) 
ตัวอักษร “C” ถ้าผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินการ/การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใชก้ฎหมายที่
ออกมาใหม่ไม่สอดคลอ้งกับการน ากฎหมายไปใช ้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจ านวนมาก การไม่ควบคุม
ก ากับดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น 
  (๒) ความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic  Risk : S) ตัวอักษร “S”  ถ้าผลกระทบท าให้เกิด
ความเสี่ยงด้านนี้  ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไมต่่อเน่ือง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรือ
งาน/โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้
ด าเนินการไปก่อนแล้ว เกิดความล่าชา้ไม่สามารถด าเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามที่ก าหนด เป็นต้น 
 



 
 

-๕๘- 
  (๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational  Risk : O) ตวัอักษร “O” ถ้าผลกระทบท า
ให้เกิดความเสี่ยงดา้นนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับการด าเนินงาน ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยท าให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในต าแหน่งและงาน
เดิมเป็นเวลานานอาจท าให้เกิดการทุจรติหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ไดก้ารประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งาน
โปรแกรมได้เต็มความสามารถที่โปรแกรมสามารถรองรับการท างานได ้เป็นต้น 
  (๔) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบท าให้เกิดความ
เสี่ยงด้านนี้  ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการ
ควบคุมภายในไม่มีประสทิธิภาพท าให้มีการเบิกจา่ยเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผดิพลาด
ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจระบบความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจดัซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 
ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
  ประกอบด้วย 
  “ความเสี่ยงที่มีอยู่”  หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการ กระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้าน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน 
  “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
ในทางลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล “3. การประเมิน
ระดับความเสี่ยง” 
  “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อท าให้ “ความเสี่ยง
ที่มีอยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้ 
  “ตัวชี้วัดความเสี่ยง”  หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบงชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่และผลกระทบทีเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จ านวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจนน า
การบริหารความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕๙- 
4.1  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัด 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้าง 
ของ อบต.และเกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ืน 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

6 O F 
ระดับตัวเลข  

2 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ออกมาใหม่ๆ 

2. มีการโยกย้าย เจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ /
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) = 2  หน้าที่
ความรับผิดชอบ / บางส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบเสียหาย 
 
ระดับความเสี่ยง = 6 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ เกิดความล่าช้า 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมงานในหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ

ต่อเน่ือง 
2. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรร่วมกัน เพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินงานบริหารงานบุคคลตามก าหนดเวลา มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80 



 
 

-60- 
4.1  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัด 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่ อ ให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 3) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. งานนโยบายและแผน 
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
2 

ระดับตัวเลข 
 

6 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่ งการที่ มีการปรับเปลี่ยนอยู่

ตลอดเวลา 
2. หน่วยงานภายในไม่ได้จัดเตรียมรายละเอียดโครงการในการเสนอ
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ /
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ(C) = 2  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ /ต่ ากว่าเป้าหมาย
เล็กน้อย 
 
ระดับความเสี่ยง = 6 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดความล่าช้า 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ผู้รับผิดชอบหมั่นศึกษาระเบียบเพิ่มเติมอยู่เสมอ 

2. ก าหนดให้หน่วยงานภายในจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้ถูกต้อง
ตามระเบยีบ และส่งทันตามก าหนด 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
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4.1  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัด 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การบริการและการแก้ไขปัญหา
เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ราษฎรใน
พื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 

3. งานกฎหมายและคดี 
กิจกรรมการให้บริการรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

5 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

10 O F 
ระดับตัวเลข 

2 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. การสื่อสารทางภาษา(ภาษีถ่ินมลายู) 

2. ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์เกินขีดความสามารถของหน่วยงาน 
3. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและประสบการณ์ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 5 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ /
เกือบทุกครั้งของการด าเนินงาน 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) = 2  ความ
พึงพอใจ/ความเชื่อถือของผู้รับการบริการ /กระทบต่อคุณภาพ
การให้บริการ 
 
ระดับความเสี่ยง = ๑๐ “H” (Hight) ในช่องแถบ สีส้ม ถือเป็น
ความเสี่ยงระดับ “สูง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การให้ บ ริการรับแก้ ไขปัญ หาเรื่ อ งร้อ งเรียน  ร้อ งทุ กข์ ขาด
ประสิทธิภาพ   

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินการให้บริการรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตามเวลา
ที่ก าหนด ร้อยละ 80 
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4.1  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัด 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การให้บริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

9 O F 
ระดับตัวเลข 

3 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1.ขาดบุคลากรในการด าเนินการตามภารกิจ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ ใช้งานมานาน เริ่มด้อยประสิทธิภาพ 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ / 
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (O) = ๓  การ
ด าเนินงาน / กระทบปานกลาง 
 
ระดับความเสี่ยง = 9 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดประสิทธิภาพ 
และเกิดความล่าช้า 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอการปฏิบัติงาน 
2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3. สรรหาบุคลากรด้านสาธารณภัยเพิ่ม 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ มี
ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ร้อยละ 70  
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4.1  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของส านักงานปลัด 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คน
พิการถูกต้องตรงตามสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ และเป็นไป
ตามข้อกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่
ก าหนด 

5. งานสวัสดิการสังคม 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

4 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

16 O F 
ระดับตัวเลข 

4 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ผู้สูงอายุและคนพิการที่ ได้รับเบ้ียยังชีพย้ายเข้าและย้ายออกรวมทั้ง

เสียชีวิตโดยไม่แจ้งหรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 4 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ  
/ ปีละหลายครั้ง 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) = 4  ความ
พึงพอใจ/ความเชื่อถือของผู้รับการบริการ / ผู้รับบริการไม่พอใจ 
 
ระดับความเสี่ยง = 16 “H” (Hight) ในช่องแถบ สีส้ม ถือเป็น
ความเสี่ยงระดับ “สูง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข และ
การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ก าชับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบ 
ตรวจสอบรายชื่อในระบบสารสนเทศฯ ก่อนจะมีการเบิกจ่าย 
2. ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ มีความถูกต้อง ตรงตาม
ก าหนดเวลา ร้อยละ 80 
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4.2  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 

งานการเงิน 
1.1 การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

6 O F 
ระดับตัวเลข 

2 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. เจ้าหน้าที่ไม่ไดต้รวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจา่ยล่าชา้ ท าให้ต้องรีบ
เบิกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3 การปฏิบัติงานประจ า / เกิดขึ้นได้
หลายครั้ง 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O) = 2  การ
ด าเนินงาน / กระทบเล็กน้อย 
 
ระดับความเสี่ยง = 6 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าชา้ เกิดข้อผิดพลาดทีต่้องแก้ไข 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบฎีกาและเอกสาร 

ประกอบให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนตามระเบียบ ร้อยละ  ๘๐ 
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4.2  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

1 . เพื่ อ ให้ การท างาน เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน 
3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบสถานะการเงินได้
ตลอดเวลา 

2. งานบัญช ี
2.1 การบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ไม่ครบถ้วน 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

4 

ระดับตัวเลข 
3 

ระดับตัวเลข 
 

12 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ข้อมูลในระบบ(E-laas) ไม่ครบถ้วน สาเหตุเน่ืองจากระบบ e-laas มี

การปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้การท างานมคีวามผิดพลาดต้อง
แก้ไขอยู่เป็นประจ า 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 4 การปฏิบัติงานประจ า / เกิดขึ้นเป็น
ประจ า 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ (C) = 3  หน้าที่ความรับผิดชอบ / หน้าที่ความ
รับผิดชอบเสียหาย 
 
ระดับความเสี่ยง = 12 “H” (Hight) ในช่องแถบ สีส้ม ถือเป็น
ความเสี่ยงระดับ “สูง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การบันทึกข้อมูลลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) ไม่ครบถ้วนและ
เกิดความลา่ช้า 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝกึอบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ 
ความรูใ้นการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
2. ก าชับ ก ากับ ดูแล เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์(E-laas) ครบถ้วน 
ตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80 
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4.2  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

4 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
4 

16 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การจดัซื้อจัดจ้างล่าช้าเอกสารไม่ครบถ้วน ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 4 การปฏิบัติงานประจ า / เกิดขึ้นเป็น

ประจ า 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) = 4  เป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพทธ์ / ต่ ากว่าเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ระดับความเสี่ยง = 16 “H” (Hight) ในช่องแถบ สีส้ม ถือเป็น
ความเสี่ยงระดับ “สูง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การจดัซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ๑. ก าชับ ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารให้ครบถ้วน 

2. ให้แต่ละกองจดัท าร่างขอบเขตงานก่อนเพื่อความรวดเรว็ในการ
ด าเนินงานขั้นต่อไป 
3. แจ้งในการประชุมพนกังานให้ด าเนินโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง ตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80 
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4.2  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ถูกต้องเป็นธรรมและ
สามารถจัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วนทุกปี 

4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.1 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

6 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

2 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้ไม่ครบและมีลูกหนี้ค้างเกิน 10 ปี เป็น

จ านวนมาก 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3 เทียบกับครั้งของการด าเนินการ / 
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการเงิน (F) = 2  งบประมาณที่
สูญเสีย / ตั้งแต่ 10,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
ระดับความเสี่ยง = 6 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานล้าช้า 
  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. จัดท าแผนจัดเก็บภาษแีละออกพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
2. จัดท าแผนที่ภาษ ี
3. ท าหนังสือแจ้งเตือนถึงผู้ค้างช าระภาษี 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
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4.2  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

1 . เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อมู ลถู กต้ อ ง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถ
อ้างอิงในการประเมินภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4.2 บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
4 

12 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การบันทึกข้อมูลในแผนที่ภาษีบางรายการยังไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สาเหต ุ

1. ผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ 
2. การลงพื้นที่เพื่อส ารวจไม่ได้รับความร่วมมอืจากชาวบ้าน 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3  ระดับโอกาส / ปานกลาง 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S) = 4  เป้าหมาย
ผลผลิต/ผลลัพธ์ / ต่ ากว่าเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ระดับความเสี่ยง = 12 “H” (Hight) ในช่องแถบ สีส้ม ถือเป็น
ความเสี่ยงระดับ “สูง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานล้าช้า 
  

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความ
ช านาญ 
 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) จัดท าแผนที่ภาษีครอบคลุมทั้งต าบลและเป็นปัจจุบัน 
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4.3  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

1. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบ
แปลน ถูกต้องครบถ้วน 
2. การประมาณการราคางานก่อสร้าง
ถูกต้องตรงตามแบบแปลน 

1. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

4 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
2 

8 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ความชดัเจนของนโยบายของผู้บริหารและพบยังพบข้อผิดพลาดในการ

ออกแบบ การเขียนแบบแปลน และการประมาณการราคาก่อสรา้ง 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 4 การด าเนินโครงการ / เกิดขึ้นได้
เสมอ 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (S) = ๒  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ / บางส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบเสียหาย 
 
ระดับความเสี่ยง = ๘ “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เกิดความลา่ช้า 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังให้ครบถ้วน 
2. อบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าผู้รับผิดชอบงานนัน้ 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การด าเนินงานออกแบบและควบคุมอาคาร ตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
80 
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4.3  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้ด าเนินการด้านซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.ตาเซะ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. งานสาธารณูปโภค 
2.1 งานไฟฟ้าสาธารณะ 

โอกาส 
ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
2 

6 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ความชดัเจนของนโยบายของผู้บริหารและการส ารวจไฟฟ้าแสงสวา่งล่าชา้ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = ๓ การปฏิบัติงานประจ า / เกิดขึ้นได้
หลายครั้ง 
  
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (S) = ๒  ความพึงพอใจ/
ความเชื่อถือของผู้รับการบริการ  / กระทบต่อคุณภาพการ
ให้บริการ 
 
ระดับความเสี่ยง = 6 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เกิดความลา่ช้า 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังให้ครบถ้วน 
2. อบรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าผู้รับผิดชอบงานนัน้ 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การด าเนินงานไฟฟา้สาธารณะตามเวลาทีก่ าหนด 
ร้อยละ 80 
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4.3  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อให้การซ่อมแซมและบ ารุงทาง เป็นไป
อย่ างมีประสิทธิภ าพ  บรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการ
สัญจร การขนส่งในชีวิตประจ าวัน 

2.2 งานซ่อมแซมและบ ารุงทาง 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

9 O F 
ระดับตัวเลข 

3 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ความชดัเจนของนโยบายของผู้บริหารและสภาพความพร้อมของ

เครื่องจักรกล 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = ๓ การปฏิบัติงานประจ า / เกิดขึ้นได้
หลายครั้ง 
  
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (O) = 3  หน้าที่ความ
รับผิดชอบ  /  หน้าที่ความรับผิดชอบเสียหาย 
 
ระดับความเสี่ยง = 9 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เกิดความลา่ช้า 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) 1. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ 
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
2. ส ารวจความจ าเป็นและปริมาณงานเพื่อจัดสรรก าลังคนให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การด าเนินงานซ่อมแซมและบ ารุงทางตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ 80 
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4.4  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ
เด็กก่อนจะเข้าเรียนชั้นอนุบาล 
2. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
3 

ระดับตัวเลข 
 

9 O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. ผู้ดูแลเด็กขาดความเขา้ใจเกี่ยวกับการจดัการ ศพด. 

2. งานบางส่วนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมฯ 
3. ผู้ดูแลเด็กบางคนยังไม่ได้รับการศึกษาด้านปฐมวัย 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3  เทียบกับครั้งของการด าเนินการ / 
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ (C) = 3  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์  / ต่ ากว่า
เป้าหมายชัดเจน 
 
ระดับความเสี่ยง = 9 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานล่าช้า เกดิความผิดพลาดที่ตอ้งแก้ไข 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และเกณฑ์
มาตรฐานของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ด าเนินการจดัการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคณุภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ร้อยละ 80 
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4.4  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

 ด้านงานบริหารการศึกษา 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

3 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

9 O F 
ระดับตัวเลข 

3 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) บุคลากรที่มีอยู่ขาดความรู้ความช านาญในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 

EGP 
 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 3  เทียบกับครั้งของการด าเนินการ / 
เกิดขึ้นได้ทุกปี 
 
ระดับผลกระทบความเสี่ ยงด้ านการด าเนินงาน  (O) = 3  
เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ / ต่ ากว่าเป้าหมายชัดเจน 
 
ระดับความเสี่ยง = 9 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง ถือ
เป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานล่าช้า ไมท่ันเวลา 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) วางก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง 
 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การปฏิบัติงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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4.5  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

2 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

8 O F 
ระดับตัวเลข 

4 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ)  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง 

 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 2 เทียบกับครั้งของการด าเนินงาน / 
เกิดขึ้นได้ในช่วง 1-2 ป ี
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้ านด าเนินงาน (O) = 4  การ
ด าเนินงาน / กระทบมาก 
 
ระดับความเสี่ยง = 8 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง   
ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) บุคลากรที่แต่งตั้งมาชว่ยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรู้เฉพาะทาง 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) สรรหาบุคลากรเฉพาะทางมาปฏิบัติหน้าที่ 
 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) สรรหาเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อตัรา มาปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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4.5  แผนด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารงาน
สาธารณสุข 

กิจกรรมงานบริหารสาธารณสุข 
โอกาส 

ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง C S 

2 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 
 

8 O F 
ระดับตัวเลข 

4 
ระดับตัวเลข 

 
4. งวดเวลาที่พบความเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/ มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) 1. ขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรู้เฉพาะทาง 

2. ใช้บุคลากรของหน่วยงานในกองอื่นมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น = 2 เทียบกับครั้งของการด าเนินงาน / 
เกิดขึ้นได้ในช่วง 1-2 ป ี
 
ระดับผลกระทบความเสี่ยงด้านด าเนินงาน (O) = 4  การ
ด าเนินงาน / กระทบมาก 
 
ระดับความเสี่ยง = 8 “M” (Medium) ในช่องแถบ สีเหลือง   
ถือเป็นความเสี่ยงระดับ “ปานกลาง” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การปฏิบัติงานล่าช้า 
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) สรรหาบุคลากรเฉพาะทางมาปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) สรรหาเจ้าพนักงานสาธารณสุข จ านวน 1 อตัรา 
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แบบ ๓ 

หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑.ก าหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    มาตรการจัดการความเสีย่ง................................................................................................................................................... 

๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจดัการความเสี่ยง 
                  กระบวนการควบคุมภายที่มีอยู่    

. 
 
 
 

                   การประเมินการควบคุม   
  
 
 

 ไม่เพียงพอ   
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ๑ 
 

หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงของหนว่ยงานในสังกัด(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (อธิบาย) 
  
  
  
๒. การประเมินความเสี่ยง (อธิบาย) 
  
  
  
๓. กจิกรรมการควบคุม (อธิบาย) 
  
  
  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (อธิบาย) 
  
  
  
๕. กิจกรรมการติดตามผล (อธิบาย) 
  
  
  

 



 
 

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

 
แผนการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒. งาน/โครงการ/กระบวนการ ๓. การประเมินระดับความเสี่ยง 
(ระบุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน) 
ข้อมูลเชื่อมโยงไปยงั แบบ ๔ 

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

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

ระดับตัวเลข 

ระดับตัวเลข 
 

ระดับตัวเลข 

(โอกาสxผลกระทบ) O F 
ระดับตัวเลข 

 
ระดับตัวเลข 

๔.งวดเวลาที่พบความเสีย่ง 
(ระบุงวดเวลา) 

๕.ความเสี่ยงทีม่ีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔  

 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ีมีอยู่ (ระบุ)   

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๓ และแบบ ๔  
 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ)   
 

 



 
 

แบบ ๓ 
หน่วยงาน..................................................................................................................รอบการรายงาน ไตรมาสที่.............................. 

แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑.ก าหนดแล้วเสร็จ ๒. ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงที่มีอยู่ .........เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒........ 

(ระบุ) (ระบุ) มาตรการจัดการความเสีย่ง.........เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒........ 
๓.กระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการจดัการความเสี่ยง 

กระบวนการควบคุมภายที่มีอยู่ (อธิบาย)  
 
 
 

การประเมินการควบคุม (อธิบาย)  
 
 
 

 ไม่เพียงพอ   
กระบวนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (อธิบาย)  

 (ข้อมูลเชื่อมโยงไปยัง แบบ ๔) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

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

รายงานการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน งาน/โครงการ/กระบวนการ มาตรการจัดการความเสี่ยง 
 

เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๒ 

 
กระบวนการควบคุมภายใน 

 
เชื่อมโยงข้อมูลจาก แบบ ๓ 

 

ผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ระบุ) 

 
 
 
 
 
 

 สามารถลดความเสี่ยงลงได ้   ไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ 
 

 


