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ค าน า 
การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและความส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
การก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญคือ การ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน  (Internal Control)และการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management ) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญจังหวัด
อุดรธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบล
เพ็ญจะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน/ภารกิจนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลต าบลเพ็ญในการ
บริหารงานให้เกิด สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กรลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต เป็นการป้องกันการทุจริต ต่อไป 
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บทที่ ๑ 
                                            บทน า 
๑.๑ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) คือสถานการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนและส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 

 การบริหารความเสี่ยง(Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบให้การบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การประเมิน การจัดการการ
ติดตาม ประเมินผลและการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงานหรือกระบวนการด าเนินงาน
ขององค์กรตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร ขบวนการและโครงสร้างขององค์กรซึ่งมี
ผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร 

ระบบบริหารความเสี่ยง(Risk management System )ระบบบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้ง
ขบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้ เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพ่ือให้ระดับของ
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ ส่วนราชการเป็นส าคัญ 
๑.๒. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐพ.ศ ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรการ ๓/๑ แห่งราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ ๒๕๕๓ และ และพระราชกิจ และพระราช
กฤษฎีกาว่า และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญหมายถึงในการปฏิบัติ
ราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนซึ่ง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
เป็นเลิศรวมถึงมีการติดตามประสิทธิผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอันแสดงความ
มุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้มีการบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐเทศบาล
ต าบลเพ็ญจึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นเพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย(ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพ่ือหาแนวทางป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป 



 

 

๑.๓.วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้

หรือหมดไป 
๒.เพ่ือลดผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลเพ็ญ

สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
๑.๔.แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลเพ็ญได้มีค าสั่งที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร โดยพิจารณา และจัดวางแผนทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้ใจวางใจของ
ประชาชนจัดท านโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ ก ากับดูแลและเสนอ
แนวทาง สั่งการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่นายกเทศมนตรี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเพ็ญ
เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม 

เทศบาลต าบลเพ็ญได้ก าหนดการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว 

ทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  1) สภาพแวดลอม
ภายในองคกร (Internal Environment) เปนองคประกอบที่ส าคัญ ใน การก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 
ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของ ผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบ      
เปนพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหาร  ความเสี่ยงขององคกร 2) การก าหนดวัตถุ      
ประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค ในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความ
สอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมายใน การบริหารความเสี่ยงขององคกร



 

 

ไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นกับ หนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน 
บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความ
เขาใจตอ เหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการ
จัดการกับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได เปนอยางดี 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การ
ประเมินความเสี่ยงเปนการจ าแนกและ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู โดยการประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดทั้งจากปจจัย
ความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง ภายในองคกร 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)        
เปนการด าเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ บงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความส าคัญของความ
เสี่ยงแลว โดยจะตองน าความเสี่ยงไปด าเนินการ ตอบสนองดวยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกร ยอมรับได 6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การ
ก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ที่ กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าใหการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประ
สงคและเปาหมายขององคกร เชน การ ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงให
กับบุคลากรภายในองคกร เพ่ือเปนการ สรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตอง
และเปนไปตามเปาหมายที่ก าหนด 7) สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication)   
องคกรจะตองมี ระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไป
พิจารณา ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให เปนไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรก าหนด 8)         
การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพ่ือใหทราบถึงผล การด าเนินการวามี
ความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมปีระสิทธิภาพหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 2 
รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 

 
 คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน ก าหนดแบบรายงาน 

เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากส านัก/กองในสังกัดเทศบาลต าบลหวยไครด าเนินการคนหาและระบุความ 
เสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน ๔ ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ 
ด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานกฎหมาย 
(Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน ตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าป เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือ
บริหารความเสี่ยง และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน จึงไดก าหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือให ส านัก/กองไดน าไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
จะด าเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจ าป ทั้งนี้การคนหาและระบุความเสี่ยง จะตองด าเนินการควบคูไปกับ
การพิจารณาระบบ การควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปที่ด าเนินอยใูน ปจจุบันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 
……………………..(๑)……………………… 
……………………...(๒)…………………… 

(๓) 
ค าถาม 

(๔) (๕) 
ค าอธิบาย/ค าตอบ มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่ 
    

 
สรุป : …………………….(๖)……………………………….. 
         ผลสรุป………………………………………………………….(๗)………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ลายมือชื่อ……………………..(๘)………………………………….. 
ต าแหน่ง…………………………(๙)………………………………….. 
วันที่……………………………….(๑๐)……………………………….. 

 
 



 

 

ค าอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 

         (๑) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญ ของหนวยงาน  

          (๒) ระบุส านัก/กองของหนวยงานที่ท าการประเมินความเสี่ยง 

          (๓) ระบุค าถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1)  

          (๔) ใหผูประเมินเปนผูตอบแบบสอบถามถามีการปฏิบัติตามค าถามใหกรอกชอง มี/ใช ถาไมมีการ
ปฏิบัติ ตามท่ีถามใหกรอกชองไมมี/ไมใช 

           (๕) เปนการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาประเมินความ 
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของแตละดานของค าถามที่ตั้งไว  

            (๖) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญ ของหนวยงาน  

             (๗) สรุปผลการวิเคราะห/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หรือ ภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหนวยงาน เพ่ือใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอ การ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายใน เพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 

              (๘) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 

              (๙) ระบุต าแหนงหัวหนาหนวยงาน  

              (๑๐) ระบุวันเดือนปที่รายงาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                        ตัวอย่าง 
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลเพ็ญ 
ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่ 
อธิบาย/ค าตอบ 

๑ .การวางแผนและขับเคลื่อนการจัดท า
ประชาคมแผนท้องถิ่น 
-หน่วยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท า ทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 
-ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชนเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณในเทศ
บัญญัติเมื่อลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นประจ าปี 

๒ .ความ รู้ความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง 
-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

 
 
 
 

 การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับงานและมีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

๓.แต่งต้ังองค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
-คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจากอ านาจ
หน้าที่ภารกิจถ่ายโอนวิทยาศาสตร์การพัฒนา
ประเทศจังหวัดกรอบนโยบายแนวทางการ
พัฒนาของท้องถิ่นนโยบายผู้บริหารในการจัดท า
แผนพัฒนา 
-  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่างพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนด 
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดท าร่ างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงาน
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเพ็ญ
ตามค าสั่ง……………..ลุงวันท่ี………….. และคณะกรรมการ
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ 
 
 
 
มีค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล ต า บ ล เ พ็ ญ ต า ม ค า สั่ ง
ที่…………………... ลงวันที่…………….. มีคณะกรรมการ
ด้ า น ป ฏิ บั ติ ต า ม อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๙  
 
 
 



 

 

๔.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
-หน่วยงานได้เชิญประชุมประชาคมเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ภายใต้หลักประชารัฐ 

 
 
 

 เทศบาลต าบลเพ็ญได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ที่ 
มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

๕.การบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
-ได้มีการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าไว้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 

หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลเพ็ญได้มีการเสนอ
โครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ยังไม่ครบถ้วน 

สรุป : กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ผลสรุปข้อ ๑-๕ พบว่าความเสี่ยงการจัดท าประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหน่วยงานภายในเทศบาลต าบลเพ็ญ
ได้มีการเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ยังไม่ครบถ้วน การปฏิบัติการด้านอื่นๆมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด แสดงว่ามีความควบคุมภายในท่ีเพียงพอ แต่ยังคงต้องติดตามและจัดวางระบบการควบคุมภายในส าหรับกิจกรรม
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือลดความเสี่ยงให้เป็น(๐)ต่อไป 
 
 
                                                                 ช่ือผู้ประเมิน…………………………………….. 
                                                                               (……………………………………) 
                                                                                วันท่ี……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

……………………(๑)………………………………… 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุด………………….(๒)………………………………………. 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๓) 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(๔) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(๕) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(๖) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(๗) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๘) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๙) 

       

ลายมือชื่อ…………………………………(๑๐)………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………(๑๑)………………………………………… 

วันที่…………………………………(๑๒)………………………………………… 



 

 

ค าอธิบาย แบบ ทค. ๑ 
             (๑) ชื่อส านัก/กอง 
             (๒) งวดรายงาน ระหว่างปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx 
             (๓) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ 
                 ส าคัญของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุมถาเปนกระบวนการปฏิบัติใหระบุขั้นตอน 
                 ที่ส าคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค 
             (๔) สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยสู าหรับกิจกรรมตาง ๆ 
             (๕) การประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบค าถามตอไปนี้ 
                  - การก าหนด/สั่งการเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
                  - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
                  - ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานส าเร็จตามวัตถุประสงคที่ก าหนดหรือไม 
                  - ประโยชนที่ไดรับ คมุคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
            (๖) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลตอกระทบตอความส าเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใด 
                 ดานหนึ่งหรือหลายดาน (ดานการด าเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                 ระเบียบและขอบังคับ) 
            (๗) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (6) 
            (๘) ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่คาดวาจะด าเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 
            (๙) ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีด าเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ 
           (๑๐) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
           (๑๑) ระบุต าแหนงหัวหนาหนวยงาน 
           (๑๒) ระบุวันเดือนปที่รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 3 
การจัดล าดับความเสี่ยง 

            เมื่อด าเนินการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ จึงน ามาวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ 
จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม และพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละปจจัยเสี่ยงที่ส าคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณา 
จากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ 
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดโดยจัดท าเรียงล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า  
ต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ไดก าหนดคาเปาหมายที่ยอมรับไดของแตละ 
ปจจัยเสี่ยง แสดงไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ 
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง (โอกาส & 
ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

สูงมาก ๒๐-๒๕ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 

สูง 
 
 

๑๕-๑๖ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้
ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

ปานกลาง 
 
 

ต่ า 

๕-๑๒ 
 
 

๓-๔ 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สามารถ
ด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 



 

 

อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยัง
ต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง 

ต่ ามาก ๑-๒ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้อง
ควบคุมความเสี่ยง 

 
 
การคนหาและระบุความเสี่ยงใหมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปถัดไป 
           คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน น าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือท าการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ
วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  
ให้ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปี๒๕๖๓ และน า    
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงจ าแนกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) และ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
(Compliancerisk) ต่อไป 
 


