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ค าน า 

 
 ด้วยมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี     
20 เมษายน 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความ
เส่ียงเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบล   
สามง่าม เพื่อให้เทศบาลต าบลสามง่ามสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้แก่เทศบาลต าบลสามง่าม 

 เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ      
พ.ศ.2562 จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเทศบาลต าบลสามง่าม ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิด         
การบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรของ coso หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และน ามาปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลต าบลสามง่าม ใช้เป็นกรอบ
หรือแนวคิดพื้นฐานในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดความเส่ียง อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลต าบลสามง่ามสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เทศบาลต าบลสามง่าม 
25 ธันวาคม 2563 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
หลักการและเหตุผล 
  

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัด  
การความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดประกอบกับระทรวงการ
คลังได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และเทศบาลตําบลสามง่าม ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ     
ตามหลักเกณฑ์นี้ 

 ท้ังนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตําบลสามง่ามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เส่ียงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อให้ฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการกระบวนการขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของ
เทศบาลตําบลสามง่าม 

2. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุมกํากับการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีชัดเจนสามารถ

ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีจะเกิด

ขึ้นกับเทศบาลตําบลสามง่าม 
5. เพื่อให้สํานัก/กอง ในสังกัด นําแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตําบลสามง่าม      

ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงสํานัก/กอง ได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เทศบาลตําบลสามง่ามมีแนวโน้มในการบริหารจัดการความเส่ียง ดังนี้ 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารจัดการความเส่ียง  โดยมีอํานาจหน้าท่ีจัดทําแผนการบริหาร
จัดการความเส่ียงติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัด      
การความเส่ียงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหายเป็น ท้ังเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัว
เงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านกลยุทธ์
ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเป็นผลกระทบทางบวกก็ได้
โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ขึ้นของเหตุการณ์ 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

- กําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันท่ีต้องตระหนักถึง
ความเส่ียงท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริหารความเส่ียงด้าน
ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับนโยบายบริหารความเส่ียงองค์กร 

- ให้มีกระบวนการการบริหารความเส่ียงก่อนเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามง่ามอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบ     
การบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตําบลสามง่าม รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเช่ือมั่นของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

- มีการกําหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามง่าม
เพื่อนหลีกเล่ียงความเสียหาย หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เส่ียงอย่างสม่ําเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของ
เทศบาลตําบลสามง่าม และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารความเส่ียงอย่าง
ท่ัวถึงตลอดจน การจัดระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารปลัดเทศบาลตําบลสามง่าม และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด 

2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห ์ประเมินความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
3. สามารถนํานโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอยา่งต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเส่ียง และการบริหารความเส่ียงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าหมาย  

 1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อนําไปใช้ในการ 
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และ
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

3. สามารถนําแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
5. ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวทั้งองค์กร  
6. การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การดําเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทําให้องค์กร
จัดการกับปัญหาและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด และสถานการณ์ท่ีอาจทําให้องค์กรเกิดความเสียหาย 

ประโยชน์ท่ีคาดหวังท่ีจะได้รับจากการดําเนินการการบริหารความเส่ียง มีดังนี้ 
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1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเส่ียงจะช่วยคณะกรรมการ
การบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทําหน้าท่ีในการกํากับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเส่ียงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเส่ียงซึ่งต้องอยู่บนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้หมด การบริหารความเส่ียงจะทําให้
บุคลากรภายในองค์กร มีความเข้าใจถึงเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียงสําคัญท่ี
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงธรรมาภิบาล 

4. เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงท่ีได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลสามง่าม เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กําหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมท้ังเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงทําให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตํ่า และกิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน ส่ิงท่ีทําให้แผนงานหรือการดําเนินการอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุด
ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์ และช่ือเสียงองค์กร 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ระบุความเส่ียง การวิเคราะห์
ความเส่ียง และการกําหนดแนวทาง หรือมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กร
บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กร  

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุก
คนในองค์กร เพื่อช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบ
เพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดทําความเส่ียงให้อยู่ในระดับ
ท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 

ความเส่ียง จําแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนด         
แผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความท่ีไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
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เป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากร  และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร 

2. ความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก         
การปฏบิัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกํากับดูแลท่ีดีหรือขาดการควบคุมภายในท่ีดี โดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพคล่องทาง
การเงิน ความสามารถในการทํากําไร และรายงานทางการเงิน 

4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิด
จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ  

ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสท่ีผลผลิตของการดําเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์อัน
เนื่องมาจากการขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น  

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกัน (Key Risk Area) 
2. ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) 
3. ความเส่ียงด้านการตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทของความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สาเหตุ ความสอดคล้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ี
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 

1.1) เนื้อหาของแผนงาน/โครงการ
ไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
หรื อน โยบายของ จังหวัด  ก ลุ่ม
จังหวัดของรัฐบาล 
1.2 ข า ด ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร
ดําเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับผลสําเร็จอย่างยังยืน
ของแผนงานโครงการ 

- หลักภาระรับผิดชอบ 
 
 
 
- หลักการมีส่วนร่วม 

2. ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์ทาง
การเมือง (Political Risk) 

ขาดความรับ ผิดชอบต่อการใ ช้
งบประมาณจํานวนมากให้เกิดความ
คุ้มค่า โดยมีกลไกลท่ีพอเพียงในการ
ตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผล
กระทบทางลบจากส่ือมวลชนได้  

- หลักคุณธรรม 
 
- หลักความโปร่งใส 
 
- หลักความคุ้มค่า 

3. ความเส่ียงด้านการตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
ประชาชน 

3 .1 )  ข าดการมี ส่ วน ร่ ว มขอ ง
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง
ต่อแผนงานโครงการ 
3.2) การดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ท่ี
ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วนท่ีควร
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

- หลักการมีส่วนร่วม 
 
 
- หลักความคุ้มค่า 
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ค าอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ  

1. หลักประสิทธิผลผล (Effectiveness) : การปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของ    
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ         
หรือหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายครึ่งกัน และมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ี
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมี            
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทางด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความต้องการ หรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงาน
ต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับท่ีสนองตอบความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ัง 
การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. ภาคหลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้ เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนรู้ทุกขั้นตอนใน    
การดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการการท่ีข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม มีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มพูนผลผลิต เพื่อผลการดําเนินการท่ีดีของส่วนราชการ ท้ังนี้การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจท่ีดีบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม 

8. หลักนิติกรรม (Rule of Law) : การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี     
การแบ่งแยก ด้านชาย หรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษาเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ  
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการ
แสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบ โดยตรงและต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีสําคัญ 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์  จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร              
การเปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  และเจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ของหน่วยงาน   
เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขั้น สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

กรอบการบริหารความเสี่ยง ปรกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

(1) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
(2) โครงสร้างการบริหารความเส่ียง (Structure) 
(3) กระบวนการ (Process) 
(4) ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)  

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงองค์กรเทศบาลตําบลสามง่าม ได้กําหนดกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง เพื่อให้ข้ันตอนและวิธีการในการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบ และดํานินไปในทิศทางเดียวกัน
ท่ัวทั้งองค์กร 
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โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ตามแนวคิดการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 
(Enterqrise – Risk Management) โดย coso ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 
3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ 
4. การประเมินความเส่ียง 
5. การตอบสนองความเส่ียง 
6. กิจกรรมการควบคุม 
7. ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร 
8. การติดตามและประเมินผล 

1. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ   
การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมินและจัดการความเส่ียง  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและ
บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมี
การกําหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตรสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเส่ียง และ
การควบคุมคน แก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

องค์กรควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ ท่ีกําหนดนั้น
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ
ของระบบความเส่ียงท่ียอมรับได้  

3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ 

ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเส่ียงทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้น  เช่น ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น หลังความเส่ียงท้ังจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคล่ือนหลักและแนวโน้มท่ีส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กร และมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร 
เช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากร และความรู้เช่นเงินทุนบุคลากรกระบวนการระบบ         
และเทคโนโลยีสาระสนเทศของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการผู้มีส่วนได้
เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐาน
และแบบจําลองท่ีพัฒนาโดยองค์กรโครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบการระบุ
เหตุการณ์อาจดําเนิน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการท่ีรับผิดชอบในแผนงานห รือ           
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การดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเส่ียงสําคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามา
จัดทําภาพรวมความเส่ียงขององค์กร  

เทศบาลตําบลสามง่ามได้จําได้ประเภทความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนํา
แผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ยัง รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายในอันส่งผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์หรือการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หลักเป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือ
กิจกรรมภายในองค์กร รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งความเส่ียงด้านปฏิบัติการส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

3. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน
เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรร
เงินงบประมาณ หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีตกลงไว้อันส่งผลกระทบต่อการดํารง
อยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  

4. ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น         
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ        
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลสามง่าม ซึ่งเมื่อมีความเส่ียงด้านนี้เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

4. การประเมินความเสี่ยง 

สําหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีจะต้องดําเนินการต่อจากการระบุความเส่ียง โดยการประเมิน
ความเส่ียงประกอบด้วยสองกระบวนการหลัก ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ความเส่ียง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง ผลกระทบท่ีตามมาท้ัง     
ในทางบวกและทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมี
ผลต่อผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้น ในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเส่ียงท่ี
ดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันรวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2. การประเมินความเส่ียง การประเมินความเส่ียงจากเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเส่ียงท่ีได้จาก
การวิเคราะห์ความเส่ียงกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ในกรณีท่ีระดับของความเส่ียงไม่อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงควรสะท้อนถึงคุณค่า  วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร      
โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ท่ี
กําหนดต้องสอดคล้องของกับนโยบายความเส่ียงขององค์กร  และมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจัยท่ีนํามา
พิจารณาเพื่อประกอบการประเมินผลในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น       
กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแนวทางในการกําหนดระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ีสามารถ
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ยอมรับได้ ระดับของความเส่ียงท่ีจะจัดการโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ระดับของโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเสียหาย 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 

การกําหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ดําเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้กับต้นทุนท่ีเกิดเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับข้อกฎหมายกําหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมระดับความเส่ียงท่ียอมรับ
ได้ คือ ระดับความเส่ียงท่ีเทศบาลตําบลสามง่าม ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดําเนินงานและบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ท้ังนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียง อาจต้องคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นหาก
ไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระสําคัญ แต่โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาดําเนินการเป็นกรณี ๆ 
ไป หรืออาจดําเนินการไปพร้อม ๆ กับความเส่ียงอื่น ๆ  

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

- การหลีกเล่ียง เป็นการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียง มักใช้ในกรณีท่ี     
ความเส่ียงรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- การลด เป็นการจัดหามาตรการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 

- การยอมรับ ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เพื่อลด
โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ี
ได้รับ 

ความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีข้ันตอนการดําเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุความเส่ียงหรือ
ปัจจัยเส่ียง 

การกําหนดมาตรการ
จัดการความเส่ียง 

การวิเคราะห ์

ความเส่ียง 

ติดตาม รายงาน 
ประเมินผล 

ทบทวนการบริหาร 
ความเส่ียง 
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1. ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยง 

ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  โดยต้องระบุได้ว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุ ควรเป็นสาเหตุ
ท่ีแท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะห์ความเส่ียง ดังนี้ 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสท่ีจะเกิด (L : Likelihood) ขึ้นเป็นระดับของโอกาสความบ่อยครั้งท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ผลกระทบ (I : Impact)  คือ ระดับความรุนแรงของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น 
1 = โอกาสเกิดน้อยท่ีสุด/ รุนแรงน้อยท่ีสุด 
2 = โอกาสเกิดน้อย/ รุนแรงน้อย 
3 = โอกาสเกิดปานกลาง/ รุนแรงปานกลาง 
4 = โอกาสเกิดมาก/ รุนแรงมาก 
5 = โอกาสเกิดมากท่ีสุด/รุนแรงมากท่ีสุด 

ระดับความเส่ียง = L x I 

เทศบาลตําบลสามง่าม ได้กําหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและระดับผลกระทบ
ของความเสียหาย ดังนี้  

ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์   
ความเส่ียง จําแนกเป็น 5 ระดับคะแนน คือ  

ประเด็นที่พิจารณา ค่าคะแนนความเสียหาย 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

มูลค่าความเสียหาย น้อยมาก 
10,000 บาท 

10,001 – 
50,000 บาท 

50,001 – 
250,000 บาท 

250,001 – 
10,000,000 

บาท 

มากกว่า 
10,000,000 

บาท 
ความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มากกว่า 80 % 60 - 80 % 40 – 60 % 20 – 40 % น้อยกว่า 20 % 

จํานวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีจะรับ

ผลกระทบ 

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงบางราย 

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน

ใหญ ่

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงทั้งหมด

และผู้อื่นบางส่วน 

กระทบผู้เก่ียวข้อง
โดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่นทั้งหมด 

จํานวนผู้ร้องเรียน ไม่มีผู้ร้องเรียน 1 – 2 ราย/เดือน 3 – 4 ราย/เดือน 5 – 6 ราย/เดือน มากกว่า 6  
ราย/เดือน 

ความล่าช้าของการ
ดําเนินโครงการ 

น้อยกว่า 0.5 
เดือน 

0.5 – 1 เดือน มากกว่า 1 – 1.5 
เดือน 

มากกว่า 1.5 – 2 
เดือน 

มากกว่า 2 เดือน 
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โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์/ความเส่ียง ซึ่งจําแนก
เป็น 5 ระดับคะแนน คือ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์โดยเฉลี่ย 

1 = โอกาสเกิดน้อยท่ีสุด คาดว่าโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคตน้อย
มาก (Probability < 1 %) หรืออาจ
เกิดข้ึนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ไฟ
ไหม้ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

5 ปี/ครั้ง 

2 = โอกาสเกิดน้อย คาดว่าโอกาสที่จะเกิดข้ึนน้อย 
(Probability 1 – 2%) 

2 – 4 ปี/ครั้ง 

3 = โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง คาดว่าโอกาสที่จะเกิดข้ึนปานกลาง
(Probability 2 –3 %) 

1 ปี/ครั้ง 

4 = โอกาสเกิดข้ึนสูง คาดว่าโอกาสที่จะเกิด ข้ึนในอนาคต
ค่อนข้างบ่อย (Probability 3 - 5 %) 

1 – 6 เดือน/ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

5 = โอกาสเกิดข้ึนสูงมาก คาดว่าโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคตบ่อย
มาก (Probability > 5 %) 

1 เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า 

หมายเหตุ Probability (ความน่าจะเป็น) < 1% หมายถึง ปฏิบัติการ 100 ครั้ง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ ความเสียหาย < 1 ครั้ง 

 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงให้นําผลท่ี ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของ
ความเส่ียงต่อกิจกรรมภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดใน  ตารางความเส่ียง     
ซึ่งจะทําให้ทราบว่าเป็นความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

เมื่อพิจารณาคัดเลือกความเส่ียงท่ีมีความสําคัญเสร็จส้ินผู้ประเมินต้องประเมินทางเลือกเพื่อกําหนด
วิธีการในการจัดการความเส่ียงเรานั้น โดยทางเลือกในการจัดการบริหารความเส่ียงโดยท่ัวไปมี 4 ทางเลือก ดังนี้ 

1. การแบ่งปัน (sharing) คือการถ่ายโอนความเส่ียงหรือโอนย้ายความเส่ียงท่ีผู้อื่นรับผิดชอบแทน เช่น
การทําประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทน เป็นต้น  

2. การหลีกเล่ียง/กําจัด (Avoiding) คือ การกําจัดความเส่ียงความเส่ียง หรือหลักเล่ียงไม่ยอมรับ ความ
เส่ียงนั้นเลย เช่น การเปล่ียนวัตถุประสงค์ การหยุดกิจกรรมหรือขั้นตอนท่ีนํามาซึ่งความเส่ียง เป็นต้น 

3. การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การควบคุมความเส่ียงหรือการหาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม  เพื่อ
จัดการ/บริหารความเส่ียงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ เช่น การจัดทําแผนฉุกเฉิน การปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

4. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเส่ียงเนื่องจากระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ หรือมี
เงินทุนเพียงพอท่ีจะรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นหรือระดับความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือการยอมรับให้มี
ความเส่ียง เนื่องจากค่าใช้จ่าย/ต้นทุนในการจัดการ/การบริหารความเส่ียง อาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ /
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
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หลังจากท่ีได้ประเมินทางเลือกการจัดการความเส่ียงแล้ว จะทําการคัดเลือกทางเลือก  กําหนดวิธีการ
จัดการท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับแต่ละความเส่ียง  จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะมี      
การกําหนดวิธีการดําเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ เพื่อประโยชน์ใน        
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียงต่อไป 

การบริหารความเสี่ยงแบ่ง แยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1. การบริหารความเสี่ยงในงานประจ า แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  

1.1 ระดับองค์กร ทําการบริหารความเส่ียงตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงแบบ
บูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรท่ีกําหนดไว้ 

1.2 ระดับหน่วยงาน ทําการบริหารความเส่ียงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยังนํามาตรการ
จัดการความเส่ียงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรมากระจายสู่แผนการบริหารความเส่ียงใน
ระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนําความเส่ียงและมาตรการจัดการความเส่ียงจากการบริหารความเส่ียงในปีก่อน
มาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเส่ียงในระดับหน่วยงานของปัจจุบันด้วย 

การบริหารความเส่ียงในงานประจํา มีการดําเนินงาน ดังนี้  

 (1) ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจําในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้องดําเนิน     
การบ่งช้ี และกําหนดแนวทางบริหารความเส่ียงในงานประจําท่ีได้รับมอบหมายในทันทีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานนั้น ๆ  

 (1) กรณีท่ีงานดังกล่าวมีการกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงไว้แล้ว ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ใหม่จะต้องทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง และควบคุมภายในตามระบบงานเดิมท่ีวาง
ไว้ในทันที  

 (3) ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ (1) จะต้องรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งระดับโดยเร็วท่ีสุด 

 (4) กรณีท่ีพบว่าปัจจัยเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเส่ียงหรือมี
ความเสียหายเกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดชอบแล้ว ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น ต้องเร่งดําเนินการทบทวน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมแล้วรายงาน
เสมอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเส่ียงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ (3) โดยเร็วท่ีสุด 

 2. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ 

การบริหารความเส่ียงในแผนงานโครงการใหม่ มีการดําเนินงาน ดังนี้  
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความเส่ียงของ

แผนงาน/โครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในและจัดทําแผนการบริหารความเส่ียง
หรือแผนสํารองฉุกเฉิน สําหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีในแผนงาน/โครงการใหม่ให้คงเหลืออยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้โดยจัดทําเป็นแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพื่อให้ผู้มีอํานาจ อนุมัติสามารถใช้
แผนย่อยของการบริหารความเส่ียงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการใหม่ต่อไป 

 

 



- 13 - 
 

2. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสําเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนย่อย การ
บริหารความเส่ียงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (ฝ่ายแผนก
บริหารความเส่ียง) พิจารณาให้ความเห็นในระยะเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักด้วย 

3. ผู้มีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเส่ียงฯ และแผนย่อยเพื่อการ
บริหารความเส่ียงท่ีหน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบ การพิจารณา
อนุมัติแผนงานหลักและควรนําไปใช้ประกอบการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหากรณี
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดําเนินงานได้รับผลกระทบจากความเส่ียงท่ีระบุไว้และเพื่อกําหนด
มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 

4. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องส่งสําเนาการรายงานผลการดําเนินแผนงาน/โครงการ
และการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องให้แผนกบริหารความเส่ียงทราบ เพื่อนํามาสรุปผลเสนอ คณะทํางานบริหาร
ความเส่ียงคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการองค์กรต่อไป 

ปัญหา : คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการทํางานในปัจจุบัน หากเราแก้ไขไม่
ถูกวิธี หรือไม่แก้ไข อาจทําให้เราเกิดความเส่ียงขึ้นได้ 

ความเส่ียง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยนําข้อมูลหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาส และผลกระทบของเหตุการณ์นั้นท่ีมีต่อเป้าหมาย
การดําเนินงาน  

แนวทางแก้ไข : คือ เป็นการแก้ไขเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยหา
แนวทางจัดการเพื่อลดท้ังโอกาสและผลกระทบ 

การจัดการความเสี่ยง 

เทศบาลตําบลสามง่ามได้ กําหนดประเด็นความเส่ียงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับความเส่ียงของแต่ละ
ปัจจัย กําหนดทางเลือกท่ีสามารถใช้ในการจัดการความเส่ียง คัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติ โดย
พิจารณาความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียงท่ีประเมินได้ตามตารางประเมินความเส่ียง โดยจัดลําดับ 4 
ลําดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และตํ่า และเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนความเส่ียงใน
ขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเส่ียงจะต้องมีการกําหนด แผนภูมิความเส่ียงท่ีได้พิจารณาจัดระดับความเส่ียง
จากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และขอบเขตระดับ ความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ 

 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  

 
โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โซนสี 

1-5 ตํ่า หลีกเล่ียงหรือกําจัดความเส่ียง เขียว 
6-9 ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 

10-15 สูง ควบคุมความเส่ียง (มีแผนควบคุมความเส่ียง) ส้ม 
1625 สูงมาก ถ่ายโอนความเส่ียง แดง 
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การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ ท่ี
ยอมรับได้ โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงสามารถทําได้หลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเส่ียงแบ่งได้ 4 
แนวทางหลัก คือ  

1. ยอมรับได้ (Take, Accept) หมายถึง การมีความสามารถยอมรับได้ภายในการควบคุมท่ีมีอยู่จน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เช่น กรณีมีความเส่ียงในระดับท่ีไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีดําเนินการใด ๆ 

2. การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบ
วิธีการทํางานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

3. การยกเลิก (Terminate) หรือแบ่ง (Avoid) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และ
ต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง  

4. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเส่ียงไปให้ผู้อื่นช่วย
รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น  

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 

1. ลดโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดของความเส่ียงนั้น ๆ  
2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเส่ียงนั้นในกรณีท่ีความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น 
3. เปล่ียนลักษณะของผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบท่ีองค์กรต้องการหรือ

ยอมรับได้ 

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. จัดลําดับความเส่ียง (ท้ังความเส่ียงท่ีค้นพบใหม่และท่ียังเหลืออยู่) โดยเปรียบเทียบจากค่าระดับ   
ความเส่ียงท่ีวัดได้ 

2. พิจารณามาตรการใช้กําจัดความเส่ียงเพื่อควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
3. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการท่ีจะใช้กําจัดหรือลดความเส่ียงโดยใช้        

การวิเคราะห์ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบการ
วิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบด้วย ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หาผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นทันทีท่ีนํามาตรการนั้นไปใช้ลดความเส่ียงหรือผลประโยชน์ในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีต่าง ๆ ทางธุรกิจ
ในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกท่ีมีโอกาสสูญเสียไปกับ
การกําจัดความเส่ียงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเส่ียงใหม่เกิดข้ึนแทน เป็นต้น 

4. เลือกมาตรการท่ีดีท่ีสุดจัดการกับความเส่ียง โดยจัดทําแผนบริหารความเส่ียงขึ้น เพื่อกําหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาท่ีจะใช้ดําเนินงานทรัพยากรท่ีต้องใช้ในพิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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 6. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเส่ียงให้
อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การกําหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุม จึงมีความ
แตกต่างกันซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ 

 1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและ
ข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 

 2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบเป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้คุณพบข้อผิดพลาดท่ีได้เกิดขึ้นแล้ว 
 3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้องการ 
 4) การควบคุมเพื่อการแก้ไขเป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นและป้องกัน

ไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคตท้ังนี้ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วยโดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

4.1) วิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน,กระบวนการ) 
4.2) การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
  - พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง 

4.3) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

7. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร 

สารสนเทศเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียง ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและส่ือสารไปยังบุคลากรใน
องค์กรอย่างเหมาะสม ท้ังในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบได้
รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงนั้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น    
และผลของการบริหารจัดการความเส่ียงเหล่านั้น การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยังครอบคลุมถึงการส่ือสารจาก
ระดับบนลงล่างระดับล่างไปสู่บนและการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 

 การบริหารความเส่ียงควรใช้ถังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์
และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่งข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียนกิจกรรมการควบคุมตาม
ความจําเป็น เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

8. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

การติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตําบลสามง่าม  มีการติดตามผล           
การดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงทุกส้ินปีงบประมาณ เพื่อดูความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานรวมถึง
ผลกระทบ พร้อมท้ังอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีวางไว้
กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับทุกหน้าท่ีและท่ัวท้ังองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่ง
ประเภทการควบคุมไว้ 4 ประการคือ 
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 1 การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าท่ี การควบคุม        
การเข้าถึงเอกสารข้อมูลทรัพย์สินเป็นต้น 

 2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อค้นหา
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง
เป็นต้น 

 3 การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ท่ีมีผลงานดี เป็นต้น 

 4 การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาด ท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่อง
ดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 

วิธีการบริหารความเสี่ยง 

 เทศบาลตําบลสามง่าม ได้จัดทําแผนการบริหารจัดการความเส่ียงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง  สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
กําหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเส่ียง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวน    การบริหารความ
เส่ียงของเทศบาลตําบลสามง่าม 

 ท้ังนี้ เทศบาลตําบลสามง่ามได้พิจารณาปัจจัยเส่ียงจากด้านต่าง  ๆ โดยนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียง ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  2. หลักประสิทธิภาพ (Effciency)  
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentration) 
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีได้ดําเนินการท้ังหมดตามลําดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหาร
จัดการความเส่ียงว่ามีความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่  หรือไม่ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเส่ียงสูงมากเพียงใด     
และวิธีจัดการความเส่ียงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณาส่ัง การทบทวน นโยบาย รวมถึง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ภายหลังหน่วยงานทราบผลการประเมินความเส่ียงและนําความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากําหนดวิธีการจัดการความเส่ียงแล้ว จะต้องจัดทํารายงานการบริหาร
จัดการความเส่ียง ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงาน  
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) หรือแบบ ปค.1 เป็นแบบ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ฯ ข้อ 9 และ 
ข้อ 10 วรรคสาม (ระดับองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทํารายงาน) 

 2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  หรือ แบบ ปค.4 เป็นแบบรายงาน         
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงานย่อย/สํานัก/กอง      
เป็นผู้จัดทํารายงาน) 

 3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เป็นแบบรายงานการประเมินผล        
การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนย่อย/สํานัก/กอง เป็นผู้จัดทํารายงาน) 

การติดตามและทบทวน 

 เป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงว่ามีความเส่ียงว่ามีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเส่ียงระดับสํานักกอง/กอง  มุ่งเน้นให้
เกิดผลสําเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังและแผนการบริหารราชการประจําปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการ
หรือกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็น
อํานาจหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบล     
สามง่าม และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ท่ีมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ 
ดําเนินการ/ประสานงาน กับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 

การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลสามง่าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตามท่ีกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางกําหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ      
ได้กําหนดขึ้น โดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Shonsoring Organization 
of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ    
ในการบริหารงานและเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป รวมท้ังศึกษาแนวคิดจากผู้เช่ียวชาญ และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อะไรก็ตามตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นเป็นเพียงตัวอย่าง
กิจกรรมหลัก ๆ ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมท้ังหมดท่ีภาคราชการมีอยู่ ดังนั้น แต่ละส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการดําเนินงาน
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถนําไปประยุกต์และกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสม
ต่อไป โดยเทศบาลตําบลสามง่ามดําเนินการควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วนดังนี้  
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  1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  2 การประเมินความเส่ียง 
  3 กิจกรรมการควบคุม 
  4 สารสนเทศและการส่ือสาร 
  5 การติดตามและประเมินผล 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวะต้องการหรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน ในการดําเนินงานจะมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน    
ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสําคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน เช่น 
จริยธรรมของการทํางาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู้นําท่ีดีซึ่งรวมท้ังการกําหนด
นโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม สําหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น 

1.1 ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผู้บริหาร 
ปรัชญาและลักษณะการทํางานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและจะเป็นปัจจัยท่ี

ส่งผลถึงการกําหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย      
และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญา และวิธีการทํางานท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็น    
ลายลักษณะอักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

  (2) กําหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงาน มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในท่ีชัดเจน รวมท้ังมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละตําแหน่ง
อย่างเหมาะสม 

  (3) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตําแหน่งหน้าท่ีและ
ระดับความรู้ความสามารถและทักษะ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

  (4) กําหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากรตลอดจน         
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรมรวมท้ังกําหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

  (5) กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นส่ิงท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ท้ังสองประการนี้ เป็นส่ิงท่ีต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกําหนดส่ิงจูงใจ
และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ท้ังนี้ ผู้บริหารต้องมีการส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สําคัญของสภาพแวดล้อมการควบคุม โดยผู้บริหารควรดําเนินการ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย มาตรการปฏิบัติงานให้ชัดเจนแล้วทําตัวให้เป็นแบบอย่างสม่ําเสมอ ท้ังโดย
คําพูดและการกระทํา 

(2) ส่ือสารและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม 
ดังกล่าว 
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(3) จัดทําข้อกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน  โดยรวมถึง
กรณีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) บอกวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจให้เกิดการกระทําผิด 

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นท่ีสําคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย 

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี จะเป็นพื้นฐานสําคัญท่ีทําให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนส่ังการและควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น 

 (1) การรวมศูนย์อํานาจหรือกระจายศูนย์อํานาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ หากกิจการเลือกใช้
การรวมศูนย์อํานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอํานาจ ย่อมมีความสําคัญกรณีมีท่ีกระจายศูนย์
อํานาจการตัดสินใจระบบ และขั้นตอนการทํางานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลก็จะมีความสําคัญมากกว่า
คุณสมบัติของตัวบุคคล 

  (2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้โครงสร้างและการควบคุม
ท่ีเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างท่ีมีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 

  (3) การมอบอํานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน 

1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองท่ีเป็น
ตัวจักรสําคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบ       
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

 (1) กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้างการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่งรวมท้ังการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อื่น 

  (2) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละตําแหน่งให้
ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน 

  (3) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
  (4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ

สม่ําเสมอ 
  (5) กําหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์  (Conflict of Interest)            

ต่อหน่วยงาน 

1.5 การกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

การกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกําหนดอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลการแต่ละ
ตําแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 

 (1) กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งให้ชัดเจน โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ
และระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

  (2) กําหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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  (3) กําหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผน และระบบการรายงานผล
อย่างสม่ําเสมอ 

1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย
ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามตามแผนงานท่ีฝ่ายบริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการทํางาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
หน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น 

สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานเพื่อให้บุคลการ
ในหน่วยงานเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป 

2. การประเมินความเส่ียง 

ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระทําใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบ
หรือเป็นผลลัพธ์ท่ีไม่ต้องการ ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดความเส่ียงอาจเกิดจาก
ลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ 

(1)  ความเส่ียงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
ความเส่ียงลักษณะนี้เป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เอง เมื่อไหร่ก็ตามท่ีตัดสินใจ

ท่ีจะทํางานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเส่ียงเกิดขึ้น เช่น การทําธุรกิจการค้ากับต่างประเทศหรือการส่ังซื้อของ
จากต่างประเทศของทางราชการ ความเส่ียงก็คืออัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ฯลฯ 

(2)  ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน 
ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน เป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงามไม่

ครอบคลุมและไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดําเนินงานของหน่วยงานได้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มี
ระบบกันควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงในการดําเนินงานหรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดไว้ เป็นต้น 

(3)  ความเส่ียงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
ความเส่ียงลักษณะนี้ เป็นความเส่ียงท่ีการตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการ

ท่ีมีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้  และจําเป็นต้องใช้ระบบการ
ตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบได้ 

สาเหตุของความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร               

การเปล่ียนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง
การควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

- ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
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การประเมินความเส่ียงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน
เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเส่ียงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเกิดความเสียหาย
น้อยท่ีสุด 

 กระบวนการในการประเมินความเส่ียง 

 การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้สามารถดําเนินการ
เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงานนั้น ๆ

ซึ่งโดยท่ัวไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ          

การดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยท่ัวไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจําปีของ
หน่วยงานเช่นเด๋ียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดําเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบาย
การเงินการคลัง เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของ          
การดําเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจง สําหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานกําหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน เช่น ระบบ
การประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชีเป็นต้น 

 2 ระบุปัจจัยเส่ียง 
ปัจจัยเส่ียงของหน่วยงานสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ

ส่งผลกระทบถึงวัตถุ ประสงค์เป้าหมาย หรือผลการดําเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปล่ียนตัวผู้บริหารและ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีสําคัญสําคัญบ่อยครั้ง การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ ของรัฐท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เป็นต้น 

 เนื่องจากปัจจัยเส่ียงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันทีบางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณาและ
ระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุบประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งควรครอบคลุมถึง 

 (1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม                 
ต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 (2) ปัจจัยความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของใหม่งาน 
 (3) ข้อตรวจพบท่ีได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
 (4) ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยท่ีทําให้การดําเนินงาน

ในอดีตท่ีผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน       
การบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ กําหนดต่าง ๆ        
ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
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 3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยมี
ผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควรให้
ความสําคัญกับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคท่ีใช้
วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับความสําคัญของความเส่ียง
ได้ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงนั้น โดยท่ัวไปขั้นตอนการวิเคราะห์
ปัจจัยเส่ียง จะเป็นดังนี้ 

3.1 ประเมินระดับความสําคัญของปัจจัยเส่ียง คือ การนําปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึง
ความสําคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดระดับน้อย ปานกลาง สูง 

3.2 ประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเส่ียงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเส่ียงท่ีได้เรียงลําดับความสําคัญ
ไว้แล้ว มีโอกาสท่ีจะเกิดปัจจัยเส่ียงนั้นในระดับน้อย มาก ปานกลาง สูง 

 การวิเคราะห์โดยการประเมินความสําคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเส่ียงจะเกิดขึ้นอาจใช้ผสมผสาน
กัน เช่น ปัจจัยเส่ียงบางอย่างมีอัตราความถ่ีสูง เมื่อเกิดข้ึนแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้าโดยรวม
อาจมีจํานวนเงินสูงก็จะทําให้เกิดความสําคัญได้ 

3.3 เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์ในรูป
ตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สําคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 

 4. ก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลําดับความเส่ียงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธีเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงนั้น ๆ โดยต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือไม่ ซึ่งในการกําหนด
แนวทางในการป้องกันหรือลดความเส่ียง 

ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นความเส่ียงในลักษณะใดเช่น 

4.1 กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม  ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ี
มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเส่ียงกระทําได้โดยการบริหารความเส่ียง         
ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

 (1) กําหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง กําหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง และกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการบริหารความเส่ียงกับหน้าท่ีการประเมินความเส่ียง       
การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียงท่ีมีนัยความสําคัญ เราจะประเมินความเส่ียงด้วยการระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นการจัดลําดับ
ความสําคัญและการวัดผลกระทบของความเส่ียงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

  (2) ประเมินความเส่ียงของหน่วยงาน กําหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเส่ียงท้ังหมดท่ี
เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเส่ียง มองภาพรวมของความเส่ียงท่ีมีความสําคัญท่ีสุดก่อน 
และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

  (3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเส่ียง กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ีจะประสบความสําเร็จ
ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ต้องได้รับ    
การพัฒนาให้เหมาะสมกับความเส่ียงแต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเล่ียงความเส่ียง การลดความเส่ียง     
การกระจายความเส่ียง และการถ่ายโอนความเส่ียง เป็นต้น 
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  (4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิค      
การบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงใน
กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเฉพาะเรื่อง 

  (5) การติดตามประเมินผลกระบวนการการบริหารความเส่ียง เป็นขั้นตอนของหน่วยงานต้อง
อาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการบริหาร  
ความเส่ียงท่ีสัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น การเช่ือมโยงการประเมิน
ผลตอบแทนท่ีเพิ่มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (สําหรับธุรกิจ) และหน่วยงาน หน้าท่ีการติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานในข้อ (2) ดังกล่าว 

  (6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง การปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่องมีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการประสบความสําเร็จของหน่วยงานในท่ีสุดแหล่งข้อมูลท่ี
สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเช่ือถือได้และข้อมูลท่ี
เกิดจากการสะท้อนความเส่ียงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจํานวนหน่วยท่ีใช้ได้ใน
ระยะยาว เช่น จํานวนและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารความเส่ียงนั้น ระบบการวัดผลท่ีเช่ือถือได้จึงเป็นส่ิงจําเป็น และจะทําให้หน่วยงานสามารถทราบ
ขนาดความเส่ียงและผลกระทบท่ีหน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเส่ียงกระทําได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อการจัดการให้ความเส่ียงอยู่ในสภาพท่ีเป็นผลดีกับหน่วยงานนั้นจะมี
ลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะคือ 

(1) การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเส่ียงนั้น 
(2) การจัดการในลักษณะท่ีทําให้ลดความเส่ียงจากระดับความเส่ียงสูงไปสู่ระดับความเส่ียงตํ่า 
(3) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการกระจายความเส่ียง 
(4) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการถ่ายโอนความเส่ียงหรือโยกย้ายความเส่ียง 
(5) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ            
ความเหมาะสมของการดําเนินงานในหน่วยงานนั้น  ๆ ด้วย ท้ังนี้ การจัดการความเส่ียงจะต้องคํานึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทําอะไร ณ จุดใด 
(2) ต้องปรับเปล่ียนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติการในหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ณ จุดใด 
(3) กระบวนการจัดการความเส่ียงเป็นอย่างไรต้องดําเนินการให้เกิดความชัดเจน และต้องส่ือสารให้ผู้

ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
(4) ต้องมีการรายงานผลเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเส่ียงให้อยู่ใน

ระดับท่ีสามารถยอมรับได้ หรือกําหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
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 3. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีหน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้น  

เพื่อลดความเส่ียงและทําให้เกิดความคุ้มค่าตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

  ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจําเป็นและลักษณะของการควบคุม
ทางนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆเช่น 

  (1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  (Preventive 
Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก             
โดยเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีผู้รับเงิน  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี 
การกําหนดวงเงินสําหรับผู้มีอํานาจอนุมัติในแต่ละระดับช้ัน เป็นต้น 

  (2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุมท่ี
กําหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร    
การตรวจนับพัสดุประจําปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 

  (3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมท่ีกําหนดขึ้น
เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

  (4) คนอื่นๆตามความจําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
รวมท้ังข้อมูลภาษาอื่น ๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 

การส่ือสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธ์กัน การส่ือสารจะเกิดได้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานระบบการส่ือสาร
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการส่ือสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างท่ัวถึงและครบถ้วน 
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานตลอดจนการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพข่าวสารท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวกใน
การเข้าถึง และปลอดภัย รวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญ และมีระบบการส่ือสารท่ีดีจะส่งผลถึงการบริหารงาน
ของผู้บริหารโดยเฉพาะข่าวสารที่มีสัญญาณบอกเหตุ อาจจะทําให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาได้ทันกาลและบริหารงาน
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การส่ือสารจึงเป็นเรื่องสําคัญท่ีผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการส่ือสารสองทางการ
ส่ือสารภายในหน่วยงานท่ีชัดเจน ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม จะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ซึ่งปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 

(1) เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน      
และทันกาล ท้ังจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมท้ังข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดกับ
หน่วยงานเช่นนโยบายของรัฐบาลการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ ฯลฯ 

(2) การกําหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้อง
เข้าใจถึงบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมท้ังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ท่ีกําหนดไว้ 

(3) การจัดให้มีช่องทางการส่ือสารข้อมูลท่ีดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทําความ
เข้าใจและประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
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ในทํานองเดียวกัน ควรให้ความสําคัญกับการส่ือสารภายนอกหน่วยงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อ        
การบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีควรดําเนินการ คือ 

(1) กําหนดช่องทางการส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ง่ายข้ึน 
(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
(3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
(4) การติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กันในอันท่ีจะทําให้

เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

สําหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยท่ัวไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนําข้อมูล
เข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น 

5. การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การดําเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ว่า        
มีความสอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมท้ังการวิเคราะห์การหาสาเหตุความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการ
ดําเนินงานสรุปผลและเสนอ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการประเมินความ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ  
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานทางนี้ เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และระบบ   
การควบคุมภายในมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาผู้บริหาร  จึงจําเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพียงใด 

 สําหรับความถ่ีในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึน้กับผลการประเมินความเส่ียงในเบื้องต้น
แล้วผลท่ีได้จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

 การติดตามประเมินผลจะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน    
ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายใน และจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจ
ราชการผู้มาติดต่อเปิดเว็บเกี่ยวกับข้อมูลท่ีปฏิบัติงานจริง 

 5.2 จําแนกเรื่องท่ีจะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์การประเมินบุคคล
เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในเรื่องนั้น ๆ ว่าสามารถป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องมือการประเมินผล
รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวช้ีวัดและการเปรียบเทียบ
กับผลงานของหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 
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 5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระไม่ปิดบังส่ิงผิดปกติ 

 5.4 ส่ังการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

 สําหรับการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานและควรทํา
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงานและท่ีปรึกษา  
ต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สําหรับบาง
โครงการอาจกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากท่ีได้กําหนดการติดตาม
ประเมินผล โดยปกติการติดตามประเมินผลโครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การออกแบบ
ควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาดําเนินการได้ 

 การติดต้ังประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากในการส่ือสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานนั้น  ๆ     
ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องท่ีสําคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้  การติดตาม
ประเมินผลใน ระบบการควบคุมภายในความหมาย รวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎหมาย ระบบงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า 

 (1) ได้มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบั ติงานท่ีเหมาะสมและถูกต้อง  และเป็นผลดีต่อ             
การบริหารงานของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมท้ังรายงานของผู้ตรวจสอบท่ีสอบทานงาน และต้ังข้อสังเกตไว้
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 (3) การดําเนินงานต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้ 
 (4) การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นไปได้อย่างถูกต้องเช่ือถือได้ 

 เมื่อไหร่ติดตามประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินจะต้องจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ โดยการจัดทํา
รายงานแสดงผลความคลาดเคล่ือนของการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทําคําช้ีแจงหรืออธิบายให้ทราบว่า
ความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใดผู้ใดจะต้องรับผิดชอบ
กับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขเหมาะสมต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและประจํา และมีการส่ังการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอเป็น
หัวใจสําคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

 การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดทําเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัด
ให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น  ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ      
โดยผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดมาตรการ หรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายในอันเป็นเครื่องมือของฝ่ายในการประเมินผลและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 


