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คาํนาํ 

  การบริหารความเสี่ยงมีความจําเปนและสําคัญมากในปจจุบัน เพราะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร 
จัดการองคกร และเปนเรื่องท่ีทุกคนในองคกร ควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและเชื่อมโยงสัมพันธกับการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร   
  องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี จะดําเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ การ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ซ่ึงสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จึง
หวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองคกรจึงไดจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ท้ังนี้ การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตําบลหวยไคร จะถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหงาน/ภารกิจนั้น เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาลตําบลหวย
ไคร ในการปฏิบัติงานใหเกิด สัมฤทธิ์ผลท่ัวท้ังองคกร ลดความเสี่ยงอันเกิดจาการทุจริต และเปนการปองกัน
การทุจริต ตอไป  
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๑.๑ ความหมายของความเสีย่งและระบบการบรหิารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน 
และสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย ของ
แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ของหนวยงานท่ีไดระบุไว 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการตาง ๆ ในการวิเคราะห การประเมิน  
การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม หนวยงาน  
หรือกระบวนการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร 
กระบวนการและโครงสรางขององคกร ซ่ึงมีผลโดยตรงตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร  
  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม ท้ัง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายหรือความลมเหลว เพ่ือใหระดับของ 
ความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได 
และ ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของสวนราชการเปนสําคัญ 

 
1.2 หลกัการและเหตผุล 
   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กําหนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 เพ่ือเปนการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล ซ่ึงเปนหนึ่งในหลักการสําคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง อันแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตําบลหวยไคร จึงไดจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ข้ึน เพ่ือคาดการณเหตุการณและปจจัยท่ีอาจเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน) ใหแกหนวยงานเพ่ือหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความ
เสี่ยงนั้นไดตอไป 

 



1.3 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหหนวยงานสามารถปองกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะท่ีควบคุมได
หรือหมดไป  

2. เพ่ือลดผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน และทําใหภารกิจของเทศบาลตําบลหวยไคร
สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 
1.3 แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

 เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีคําสั่งท่ี 504/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยง
และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน เพ่ือดําเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดย
พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ท่ีเก่ียวของใหมี
ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลไดอยางเหมาะสมใหเปนท่ีไววางใจของประชาชน จัดทํา
นโยบาย แนวทาง คูมือการปฏิบัติงานท่ีเห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส รวมท้ังสงเสริมให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยูในกรอบวินยั จริยธรรมและจรรยาบรรณ กํากับ ดูแลและเสนอแนวทางสั่งการ เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานใหแกนายกเทศมนตรี เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยไครเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
   เทศบาลตาํบลหวยไคร ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้  
 

 
 
  การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซ่ึงครอบคลุมแนว
ทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

    1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ใน
การกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของ
ผูบริหาร  แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร  กระบวนการทํางาน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  เปนตน 
  สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร 
   2)  การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงค
ในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมายใน
การบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 
   3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
หนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร 



การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้เพ่ือทําความเขาใจตอ
เหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางด ี
   4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการจําแนกและ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง
ภายในองคกร 
   5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากท่ีองคกรสามารถ
บงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนําความเสี่ยงไปดําเนินการ
ตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกร
ยอมรับได 
   6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ท่ี
กระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร  เพ่ือเปนการ
สรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
   7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องคกรจะตองมี
ระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณา
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 
   8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล  เพ่ือใหทราบถึงผล
การดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที ่2 

รูปแบบการประเมนิความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน กําหนดแบบรายงาน
เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจากสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ดําเนินการคนหาและระบุความ
เสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน ๔ ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ
ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานกฎหมาย 
(Compliance Risk) ซ่ึงพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  
   เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานท่ีตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยง

และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน จึงไดกําหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให

สํานัก/กองไดนําไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการประจําป  ท้ังนี้การคนหาและระบุความเสี่ยง จะตองดําเนินการควบคูไปกับการพิจารณาระบบ

การควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ท่ีดําเนินอยูใน

ปจจุบันดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

(3) 

คาํถาม 

(4) (5) 

คาํอธบิาย/คาํตอบ ม/ีใช ไมม/ีไมใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

สรปุ : ....................(6)..................................  

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

................................................................................................................................................................................................... 

 

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

     ตําแหนง……………………….(9)…………………………….. 

      วันท่ี.........................(10)....................................... 

  

  

 

คําอธบิายแบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 

(1)  ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ
ของหนวยงาน 

(2) ระบุสํานัก/กองของหนวยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง 
(3) ระบุคําถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1) 
(4) ใหผูประเมินเปนผูตอบแบบสอบถามถามีการปฏิบัติตามคําถามใหกรอกชอง มี/ใช ถาไมมีการปฏิบัติ

ตามท่ีถามใหกรอกชองไมมี/ไมใช  
(5) เปนการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละดานของคําถามท่ีตั้งไว 
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ

ของหนวยงาน 
(7) สรุปผลการวิเคราะห/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือ

ภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของหนวยงาน เพ่ือใหทราบความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอ
การบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(10) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 

 

 

 

 



 

 
Uตวัอยาง 

แบบสอบถามประเมนิความเสีย่ง 
ดานการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ 
สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลหวยไคร 

คาํถาม ม/ีใช 
ไมม/ี

ไมใช 
คาํอธบิาย/คาํตอบ 

 1. การวางแผนและขบัเคลือ่นการจดัทาํประชาคมแผน

ทองถิน่ 

 - หนวยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนนุ 
ใหเกิดกระบวนการจัดทาํ ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
ทองถ่ินเปนประจําทุกป 
 - ใชกลไกคณะกรรมการหมูบาน / คณะกรรมการ
ชุมชน เปนกลไกหลักในการดําเนินงานจัดทําแผนพฒันา
ทองถ่ิน  

 

 

  

 

หนวยงานมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดตั้ง

งบประมาณในเทศบญัญัติเพื่อลงพื้นที่เก็บขอมูล

เพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินเปนประจาํทุกป 

2. ความรูความสามารถของบคุลากรในหนวยงาน    

  - มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยตรง 

  การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงานและมี

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  - เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

  

3. แตงตัง้องคกรจดัทาํแผนพฒันา 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ภารกิจ
ถายโอน ยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ จังหวัด กรอบ
นโยบายแนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน นโยบาย
ผูบริหาร ในการจัดทาํแผนพัฒนา 

 - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคม
ทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําขอมูลมา
พิจารณาประกอบการจัดทาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จัดทํารางพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพฒันาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด 
- คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่
จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   

 - มีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ตําบลหวยไคร ตามคําสั่งที่ ......................... ลง

วันที่ ............................ และคณะกรรมการฯ ได

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 

10 

 

 - มีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ตาม
คําสั่งที่ ................................. ลงวันที่ 
............................................ และคณะ 
กรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2548 ขอ 11 ขอ 19 (1) 



4. การมสีวนรวมของประชาชนในการวางแผนพฒันา

ทองถิน่ 

- หนวยงานไดเชิญประชุมประชาคมเพือ่การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตหลัก

ประชารัฐ  

   

เทศบาลตาํบลหวยไคร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

แบบมีสวนรวม เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 

0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  

5. การบรรจโุครงการพฒันาไวในแผนพฒันาทองถิน่ 

 - ไดมีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา

สําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่มีความตอเนื่องและเปน

แผนกาวหนา ไวในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

 

 

หนวยงานภายในเทศบาลตําบลหวยไครไดมีการ

เสนอโครงการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตยังไม

ครบถวน 

สรปุ : กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

            ผลสรุป ขอ 1-5 พบวาความเสี่ยงการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหนวยงานภายใน

เทศบาลตําบลหวยไครไดมีการเสนอโครงการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตยังไมครบถวน การปฏิบัติการดานอ่ืน ๆ มี

การปฏิบัติเปนไปตามระเบยีบกฎหมายที่กําหนด แสดงวามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แตยังคงตองติดตามและจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อลดความเสี่ยงใหเปนศูนย (0) ตอไป 

 

ชือ่ผูประเมิน.......................................... 
                                                              (............................................) 

                        วันท่ี  ……………………... ...........  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ทค.1 

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

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

กระบวนการปฏบิตังิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถปุระสงคของการ

ควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู 
 

การประเมนิผลการควบคมุ ความเสีย่งทีย่งัมอียู การปรบัปรงุการควบคมุ 
กาํหนดเสรจ็/
ผูรบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
       
     

 

 

 

 

 

  
  

 
ลายมือชื่อ........................(10)................................... 

     ตําแหนง……………………….(11)…………………………….. 
      วันท่ี.............................(12).................................. 



คําอธบิาย แบบ ทค. 1 

(1) ชื่อสํานัก/กอง 
(2) งวดรายงาน ระวันปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 25xx  
(3) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ี

สําคัญของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุม ถาเปนกระบวนการปฏิบัติใหระบุข้ันตอน
ท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค 

(4) สรุปข้ันตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑท่ีใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ 
(5) การประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
       - การกําหนด/สั่งการเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
       - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
       - ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
       - ประโยชนท่ีไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
(6) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยูท่ีมีผลตอกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใด

ดานหนึ่งหรือหลายดาน (ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ) 

(7) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (6) 
(8) ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันท่ีคาดวาจะดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 
(9) ระบุขอมูลอ่ืนท่ีตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 

     (12) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 
การจดัลาํดบัความเสีย่ง 

 
  เม่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ จึงนํามาวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ
จัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ียอมรับได และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได โดยจัดทําเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา
มาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ท้ังนี้ ไดกําหนดคาเปาหมายท่ียอมรับไดของแตละ
ปจจัยเสี่ยง แสดงไดดังนี้ 
 

แผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk profile) 

 

ระดับความเสี่ยง = คาระดับของโอกาสท่ีจะเกิด x คาระดับของผลกระทบ 
 
เกณฑการประเมนิระดบัความรนุแรงของความเสีย่ง 
 
ระดบัความเสีย่ง คาความเสีย่ง 

(โอกาส & ผลกระทบ) 
เกณฑการประเมนิ 

สงูมาก 20 - 25 อยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดจัดการความ
เสี่ยงใหลดลงและอยูในระดับท่ียอมรับได 

สงู 15 - 16 อยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได 

ปานกลาง   5 - 12 อยูในระดับท่ียอมรับได สามารถดําเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ํา 3 - 4 อยูในระดับท่ีพอยอมรับได แตยังตองควบคุมเพ่ือปองกันไมใหเกิด
ความเสี่ยง 

ต่ํามาก 1 - 2 อยูในระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง 
 

 



 
การคนหาและระบุความเสีย่งใหมที่คาดวาจะเกดิขึน้ในปถัดไป 
  คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน นําขอมูลท่ีไดจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือทําการประเมินผลความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ
วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน สําหรับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับไมได ให
ถือเปนความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในป 2562 และนําความ
เสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังจากการควบคุมดวยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกท่ีจะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปจจัยเสี่ยง 
จําแนกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance 
Risk) ตอไป 
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