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คานา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป  นหนึ่งในเครื่องมือที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดทาตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ ภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให ้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ ์ที่ กระทรวงการคลัง
กาหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป นเครื่องมือบริหารองค ์กรที่มีความสาคัญ และนามาใช้อย่างแพร่หลายในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการ ดาเนินงานขององค ์กรและเปนแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อให ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต ่อการดาเนินการ ขององค ์กรลดลงจนอยู ่ในระดับที่ยอมรับไม ่ได้
นอกจากนี้ยังถือเป นโอกาสในการสร ้ างสรรค ์มูลค่ าเพิ่มให ้แก่ องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการทางานให ้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก เล็งเห็นประโยชน ์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังกล ่าว จึงได้จัดให้ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป นกรอบขั้นตอนการดาเนินงานที่มี
มาตรฐานและเปนไปตามหลัก วิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึง่ เปนมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับ
หน่วยงานของ รัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด อันจะช ่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอานาจ
หน้าที่ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลตาบลท้ายดง ให้เปนประโยชน์สูงสุด
ท้ายที่สุดนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความ
เข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค ์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
รวมทั้งใช้เปนเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนาไปสู ่การบรรลุผล ตามแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเปนรูปธรรมต่อไป

บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให ้มี การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว6858 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สาหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกจึงแต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน การบรรลุ เปาหมายด้านการดาเนินงาน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปองกัน ลดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน ่วยงาน ในหน ่วยงานดาเนินการบรรลุ วัตถุประสงค ์ของหน่วยงาน รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ฝายบริหาร และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข ้องกับการ ดาเนินงานข้อกาหนดอื่น
ของทางราชการ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเปนระบบและต่อเนื่อง
5. เพื่อใช้เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
6. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ ์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
7. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
1.3 ความหมายและคาจากัดความของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว ่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและส ่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดาเนินงานให ้บรรลุวัตถุประสงค ์ ของหน่วยงาน รวมถึง
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ
ความเสี่ยง หมายความว ่า ความเปนไปได้ของเหตุการณ ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประ
สงค์ของหน่วยงาน
ปจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง ประเมินว ่าแต่ละปจจัยนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน ้อย เพียงใด และหากเกิดขึ้น
แล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนามาจัดลาดับว ่าปจจัยเสี่ยงใดมี ความสาคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อ
จะได้กาหนดมาตรการตอบโต้กับปจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กากับดูแล หัวหน ้าหน่วยงาน ของรัฐของหน่วย
งานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค ์ของการควบคุมด ้านการดาเนินงาน ด ้านการรายงาน และ ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว ่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค ์การ บริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

บทที่ 2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
(Concept of Risk Management)
การดาเนินงานภายใต ้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กาหนดไว ้อาจต้องเผชิญกับปญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปจจัยทั้งภายในและ ภายนอกซึ่งถือเปนความ
เสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู ่กับโอกาสและความรุนแรง ของปจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข ้องหรือเผชิญอยู ่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจึงได ้ถูกนามาใช ้ในการ
เตรียมการเพื่อปองกัน “ปญหา” จาก “ปจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะ มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปาหมาย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต ่อการบรรลุ วัตถุ
ประสงค์หรือเปาหมายขององค ์กร ดังนั้นองค ์กรจึงควรดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ ์ที่อาจ ก่อให้เกิด
ความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เปนโอกาสในการเพิ่มคุณค ่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู ้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องให้
ความสาคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให ้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค ์กรให้เกิดบูรณาการกับ ทุกกิจกรรมดาเนินงานขององค ์กร ได้ ก็สามารถใช้โอกาส
ของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค ์หลักของการบริหารจัดการองค ์กรที่ดีคือ การติดตาม กากับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัด
กระบวนการเพื่อใช ้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงเปาหมายคุ ้มค่าและประหยัด เพื่อให ้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย 3 หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
1. การบริหารความเสี่ยง
2. การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
2.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
หมายถึง การกาหนดนโยบาย โครงสร ้าง และกระบวนการเพื่อให ้คณะกรรมการผู ้บริหารและ บุคลากรของ
องค์กร นาไปปฏิบัติในการกาหนดกลยุทธ ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค ์กร โดย กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได ้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และ
กาหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว ่าผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจต ่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์ที่ได้กาหนดไว้ โดย วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
นั้นเปนไปเพื่อให้ผลการดาเนินงานขององค์กรเปนไปตามวัตถุประสงค์ และเปาหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับ
รู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด ้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ องค์กร กาหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค ์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร ้าง กรอบแนวทางในการดาเนินงานให ้แก่บุคลากรในองค ์กรเพื่อให้
ความสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่ จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงทั่วไปทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)
หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม ภารกิจ และ
วัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สาคัญ ได้แก่

1. การผสมผสานและเปนส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ ภารกิจและพันธ
กิจ แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค ์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช ้ กับ องค์ประกอบอื่นๆ ในการ
บริหารองค์กร
2. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค ์กร ทั้งระดับ โครงการ ระดับหน่วย
งานย่อย และระดับองค์กร ในปจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ ์ การ ดาเนินงาน การเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทาให้เกิด ความเสียหาย ความไม ่ แน่นอน และโอกาส รวมถึงการ
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหาก เกิดขึ้นจริงจะมี
ผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
4. การได้รับการสนับสนุนและมีส ่วนร่วมโดยทุกคนในองค ์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค ์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ครบถ้วน โดย
จะเปนกระบวนการที่ดาเนินการอย ่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝ งรวมกับกิจกรรมปกติขององค ์กร เพื่อให้องค์กร
สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ที่กาหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้
2.2 การควบคุมภายใน ( Internal Control) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62
วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้อง รักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให ้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดย
กฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังเพื่อให ้ฐานะการเงินการคลังต ้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดาเนินการการ
คลัง งบประมาณ วินัยรายได ้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย ์สิน เงินคงคลังและ
หนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได ้กาหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การ
รายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม ภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให ้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ ์ที่กระทรวงการคลัง กาหนด ซึ่งควบคุมภายใน
ถือเปนปจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช ่วยปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยงจาการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทาอัน
เปนการทุจริต
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได ้กาหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับ หน่วยงานของรัฐ ”
(Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO 2 0 1 3 ซึ่งได้มี การปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของระบบบริหารราชการแผ ่นดิน เพื่อใช ้เปนกรอบแนวทางในการกาหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน ่วยงานรัฐ ซึ่งจะทาให ้การดาเนินงานและการบริหารงาน ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
“การควบคุมภายใน ” หมายความว ่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กากับดูแล หัวหน ้า หน่วยงานรัฐ ฝ าย
บริหารและบุคลากรของหน ่วยงานของรัฐจัดให ้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย ่างสมเหตุสมผล ว่าการดาเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับ ความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน รวมถึงการบรรลุเปาหมายด้านการดาเนินงาน ด้าน การเงิน

ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ของรัฐ ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ
2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการ รายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ ได้ ทันเวลา โปร่
งใส หรือข้อกาหนดอื่นทางราชการ
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เปนวัตถุ
ประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวม
ทั้งข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
2.3 แนวทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกและดาเนินการโดยมีขั้นตอนการดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2. การกาหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
7. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
8. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ที่มีความ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝายบริหาร ฝายปฏิบัติงาน และฝายสนับสนุนครอบคลุม
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความ เชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับ
องค์กรสู่ระดับฝายดาเนินกิจกรรมและเปนกระบวนการที่ดาเนินการอย่าง ต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นฐานที่สาคัญของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง
2. การกาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย
และ แผนยุทธศาสตร์
3. การระบุเหตุการณ์ การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4. การประเมินความเสี่ยง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง กาหนดการจัดการความเสี่ยง
6. กิจกรรมควบคุม พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุนและผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น ผู้บริหารควรนาวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดาเนินการตามวิธีการที่
กาหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ ความเสี่ยง

7. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและเข้าใจใน
นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามและประเมินผล ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง
(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเปนพื้นฐานที่สาคัญในการกาหนดทิศทางกรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์
กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกาหนดกลยุทธ์และเปาหมายขององค์กร การกาหนด กิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน
และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์ประกอบด้วยหลายปจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้
บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทางาน ระบบ สารสนเทศ ระเบียบ เปนต้น
1.1 การกาหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยง ที่องค์กรจะยอมรับได้
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเปาหมายของ องค์กร โดยมิควรกาหนดใน
ระดับ ทีต่ ากว่
่ าเปาหมายที่องค์กรกาหนดไว้
2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และมี ความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนาไปปฏิบัติได้ และควรจัดทา
เปนลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ใน รูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้
2.3 วัฒนธรรมองค์กร และการกากับดูแลของคณะกรรมการและผู ้บริหาร
องค์กรควรให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความ เสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกาหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่ จะต้องดาเนินการรับผิดชอบในการ
จัดการความเสี่ยงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการ พัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมาย (Objective Setting)
การกาหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร จะต้องมีความ
สอดคล้องและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเปาหมายของการบริหาร ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานของ องค์กรและวัตถุประสงค์
หรือเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ/หน้าที่/เปาประสงค์ของหน่
วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเปาหมาย ทราบขอบเขต การดาเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิ
เคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์ จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะ
บรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน
การกาหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเปาหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วย ให้การระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกาหนดได้ด้วย ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ตามนโยบายนายกองค์กรการบริหารส่วนตาบลองครักษ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป พ.ศ. 2561-2564 แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น ตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
(3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)
การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเปนการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปจจัยของความ เสี่ยง โดยพิจารณา
จากปจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเปาหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตาม กรอบการบริหารความ

เสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และ กาหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
แหล่งที่มาของปจจัยต่างๆ ได้แก่
ปจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กรกระบวนการทางาน การดาเนินนโยบายและกลยุทธ์
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ์การทางาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เปนต้น
ปจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาลสภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการแข่งขัน
สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบ ภายนอกองค์กร และการเมือง เปนต้น
การระบุปจจัยเสี่ยง จาแนกเปน 2 ส่วน ดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับหน ่วยงานส ่วนย่อย เป นความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องโดยตรงกับการดาเนินงาน ภายใต ้
ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู ่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึง ความเสี่ยง
ระดับโครงการที่ผ้จู ัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหาร และจัดการของผู ้จัด
โครงการในแต่ละโครงการและเปนความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การ
บริหารและจัดการของหน ่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เปนข้อมูล 9 ประกอบการประเมินและจัดลาดับ
ความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน ่วยงานย่อย รวมทั้งการ รายงานตามระบบการควบคุมภายใน
ต่อไป
2. ความเสี่ยงระดับองค ์กร เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวข ้องโดยตรงกับยุทธศาสตร ์ องค์กร หรือการ ตัดสินใจเชิง
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดลาดับ ความเสี่ยงและจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค ์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หน ่วยงานย่อย ไม่สามารถจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงาน เดียว จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานย่อยต่างๆ หรือต้องบูรณาการการดาเนินงานจากหลาย หน่วยงาน ทั้งนี้การระบุป จจัยเสี่ยงจะเริ่มต้นที่
เปาประสงค ์หรือวัตถุประสงค ์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยง ต่อการบริหารความเสี่ยง หน ่วยงานย ่อยและการ
บริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพื่อให้เปนภาพความเสี่ยง องค์กรที่ไม่มีความซ้าซ้อนกัน
การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข ้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสารวนใน ปจจุบันหรือ
คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป นการ รวบรวมข้อมูลทั้งแบบ
Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู ้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด ้าน กลยุทธ์ขององค์กรและแบบ
Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เพื่อระบุ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความ
เสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู ้บริหารและ
บุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทางานฯ รวบรวมเปนรายการ ความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมิน
ความเสี่ยงนั้นๆ ในขั้นตอนต่อไป
การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต ้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด ้วยทุกครั้งและควรระบุให ้ครบทุก สาเหตุที่ทาให้เกิด
ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการ ความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเปนการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับ โอกาสหรือความถี่
ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยในขั้นตอนนี้เป นการนา เหตุการณ์ความเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยงที่มีการค ้นพบหรือระบุได ้มาทาการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับ ความถี่หรือโอกาสที่จะ
เปนไปได้เพื่อระบุระดับความสาคัญความสาคัญของความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต ่อองค์กรมากน ้อย เพียงใด โดย
พิจารณาจากโอกาส ( Likelihood) ที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมิน
ระดับของความเสี่ยงโดยการประมาณผลค ่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ ผลกระทบตามเกณฑ ์การให้
คะแนนที่กาหนดไว้ ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood)
การกาหนดนิยามของระดับคะแนน จาเป นต้องกาหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความ เสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล ้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควร 10 มีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละป สาหรับในเบื้องต ้นสามารถกาหนดนิยามเป นแนวทางในการพิจารณาใช ้ ประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคานวณให ้ระดับ
ความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 2 ด้าน ดังตัวอย่างอย่างต่อไปนี้
ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง A
ปจจัยเสี่ยง B
ปจจัยเสี่ยง C
ปจจัยเสี่ยง D

โอกาสหรือความ
เปนไปได้ที่เกิดขึ้น
(Likelihood)
3
3
4
4

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact)
1
3
4
5

ระดับความเสี่ยง
(Level of Risk)
3x1=3
3x3=9
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทาแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)
การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่ง แสดงถึงระดับ
ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยงแต ่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง
แบ่งตามความสาคัญเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ระดับคะแนน ความหมาย
ความเสี่ยง
สูงมาก 17 – 25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเปนต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให ้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 20)
สูง 10 – 16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให ้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได ้
(ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 16)
ปานกลาง 5 – 9 ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อปองกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่
ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9)
น้อย 3 – 4 ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ กาหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง
B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ

น้อยมาก 1 – 2 ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้
แผนบริหารความเสี่ยงต ้องเปนกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู ่ โดยคานึงถึงค ่าใช้จ่าย และผลประโยชน ์ที่
คาดว่าจะได้รับหลังจากดาเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กาหนดไว ้ในแผนบริหาร ความเสี่ยงแล้วเพื่อให้
ระดับความเสี่ยงลดลง
การประเมินความเสี่ยงจาเปนต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละรอบของการ บริหารความเสี่ยง คือ
ก่อนจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดาเนินการกิจกรรมตาม แผนบริหารความเสี่ยงองค ์กร
เพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการกิจกรรม การจัดการความ เสี่ยงต่างๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การ
ประเมินระหว ่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ ปรับปรุงกลยุทธ ์/มาตรการให ้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
(5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกาหนดการตอบสนองต ่อความเสี่ยงให ้เหมาะสม กล่าวคือ การ
ดาเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให ้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได ้ โดยใช ้วิธีจัดการที่สอดคล ้องกับระดับ ความเสี่ยงที่
ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
5.1 ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
5.1.1 กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)
เปนการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ ผลกระทบจากความเสี่ยงให ้อยู่ใน
ระดับที่กาหนดซึ่งเปนระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย
- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช ่น การจัดซื้ออุปกรณ ์เพื่อ ปองกันอันตรายจาการทางานหรือ
การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทาแผนฉุกเฉิน เปนต้น
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช ่น การปรับปรุง แก ้ไข การบวนการ การจัดทา
มาตรฐานความปลอดภัย เปนต้น
5.1.2 กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)
เปนวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มี
ความสามารถหรือความชานาญ ในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นดาเนินการแทน (Outsource) เปนต้น
5.2 ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก
กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)
กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได ้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค ์ ยกเลิก หรือไม่ดาเนินการกิจกรรม
นั้นๆเลย เช่น การระงับ/การหยุดดาเนินกิจการ การลุงทุนในโครงการขนาดใหญ ่มี งบประมาณสูง อาจมีการประเมิน
ความเสี่ยงก ่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต ่อการเกิดป ญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด ้านอื่นๆ ก็จะไม ่
ดาเนินการ เปนต้น
5.3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5.3.1 กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)
เปนการยอมรับความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได ้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ สามารถยอมรับได ้ โดยใช ้วิธีการ
ติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กาหนด ทั้งนี้
การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู ่ในระดับต่ามาก หรือวิธีการที่จะนามาใช ้ควบคุมความเสี่ยงที่
มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้นไม่คุ้มค่าต่อการดาเนินการ
5.3.2 กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง

กรณีต ้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ ์
ต้องคานึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด ้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช ้ หากสามารถกาหนดการตอบสนอง ต่อ
ความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะ ช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในเป นไปอย่างมี ประสิทธิภาพทั้ง
ระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค ์ประกอบในลักษณะ เดียวกับแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง กาหนดระยะเวลา ดาเนินการของกิจกรรม และผู ้
รับผิดชอบ เมื่อดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน เรียบร้อยแล้วจาเปนที่จะต้องมีการ
สื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในองค ์กรให้บุคลากร 13 ทั้งหมดทราบและเข ้าใจสอดคล้องกันใน
หลักการของการบริหารความเสี่ยงขององค ์กรรวมทั้งสนับสนุนร ่วม ดาเนินการกิจกรรมต ่างๆ ที่เกี่ยวข ้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จตามที่ต้องการ
การกาหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องกาหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง
องค์กรมีการดาเนินงานทั้งด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในซึ่งมีวัตถุประสงค ์/ เปาหมายร่วมกัน
คือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให ้อยู ่ในระดับที่ยอมได ้ การควบคุมภายในเป นการบวนการและ มาตรการต่างๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและก ่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค ์กรได้กาหนดขึ้น เพื่อสร ้างความมั่นใจอย ่าง สมเหตุสมผลในด ้านการ
ดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเปนกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้ สามารถบ่งชี้เหตุการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหาร
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู ่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส ่ง ต่อไปยังกระบวนการดาเนินงานปกติ
ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม ่สามารถควบคุมได ้ด้วยกระบวนการ ดาเนินงานปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส ่งต่อไปสู ่
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
(6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) `
กิจกรรมการควบคุมในที่นี้ หมายถึง หลักเกณฑ ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ภายในเพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดาเนินการตามแนวทางการตอบสนองต ่อความเสี่ยงที่ฝ ายบริหารได้ กาหนดไว้ การควบคุม
ภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเปนการประเมินองค์กรประกอบของการ ควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกาหนด มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้
5. องค์ประกอบ (17 หลักการ)
1.) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
สภาพแวดล ้อมการควบคุมเป นปจจัยพื้นฐานในการดาเนินงานที่ส ่งผลให้มีการนา การควบคุม ภายในมา
ปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ผู้กากับดูแลและฝายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดาเนินงานที่คาดหวังของผู้กากับดูแลและฝาย บริหาร ทั้งนี้สภาพแวดล ้อมของการ
ควบคุมดังกล่าวเปนพื้นฐานสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของ การควบคุมภายในอื่นๆ
สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
(2) ผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให ้เห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมี หน้าที่กากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน

(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให ้มีโครงสร ้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อานาจ หน ้าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกากับดูแล
(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให ้เห็นถึงความมุ ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
(5) หน่วยงานของรับกาหนดให ้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต ่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
2.) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป นกระบวนการที่ดาเนินการอย ่างต่อเนื่องและเปนประจาเพื่อระบุ และวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต ่อการบรรลุวัตถุประสงค ์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกาหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยงนั้น
ฝายบริหารควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล ้อมภายนอกและภารกิจภายใน ทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค ์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให ้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์
(2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต ่อการบรรลุวัตถุประสงค ์การควบคุมภายในอย ่าง ครอบคลุม ทั้ง
หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(3) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อกา
รบรรลุวัตถุประสงค์
(4) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ ควบคุมภายใน
3.) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป นการปฏิบัติที่กาหนดไว ้ในนโยบายและกระบวนการดาเนินงานเพื่อให ้ มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให ้สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์ กิจกรรมการควบคุม
ได้รับการนาไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน ่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอน การดาเนินงานต ่างๆ
รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
(2) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด ้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การบรรลุวัตถุ
ประสงค์
(3) หน่วยงานของรัฐจัดให ้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกาหนดไว ้ในนโยบายประกอบด ้วย ผลสาเร็จที่คาดหวัง
และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
4.) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)
สารสนเทศเป นสิ่งจาเป นสาหรับหน ่วยงานของรัฐที่จะช ่วยให้มีการดาเนินการตามการควบคุม ภายในที่
กาหนดเพื่อสนับสนุนให ้บรรลุวัตถุประสงค ์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได ้ทั้งจากภายใน และภายนอก
และเปนช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สาคัญในการควบคุมการดาเนินงานของหน ่วยงาน ของรัฐ การสื่อสาร
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสาคัญของการ ควบคุมภายในที่มีต่อการบรร
ลุวัตถุประสงค์

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐจัดทาหรือจัดหาและใช ้สารสนเทศที่เกี่ยวข ้องและมีคุณภาพเพื่อ สนับสนุนให ้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
(2) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความ รับผิดชอบที่มี ตอ่
การควบคุมภายในซึ่งมีความจาเปนในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ กาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต ่อการปฏิบัติ ตามการ
ควบคุมภายในที่กาหนด
5.) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)
กิจกรรมการติดตามผลเป นการประเมินผลระหว ่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป นรายครั้ง เปนการ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร ่วมกัน เพื่อให ้เกิดความมั่นใจว ่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต ่ละ องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก ่อให้เกิด ความเสียหายต่อหน่วยงาน
ของรัฐให้รายงานต่อฝายบริหารและผู้กากับดูแลอย่างทันเวลา
กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้
(1) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและดาเนินการประเมินผลระหว ่ างการปฏิบัติงาน และ/หรือ การ
ประเมินผลเป นรายครั้งตามที่กาหนด เพื่อให ้เกิดความมั่นใจว ่าได้มีการปฏิบัติตามองค ์ประกอบของการ ควบคุม
ภายใน
(2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข ้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลา
ต่อฝายบริหารและผู้กากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
(7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค์กรควรกาหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค ์กร ควรต้องได้รับการบันทึก
และสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสาคัญ เกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให ้องค์กรสามารถ ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการ สื่อสารที่มีประสิทธิผลเป นปจจัยสาคัญประการหนึ่งของ
ความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค ์กร การ สื่อสารที่ไม ่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทาให ้เกิดความ
ล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบ การบริหารความเสี่ยงผู ้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร ้าง
ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความ
เสี่ยงขององค์กร และการมอบหมาย อานาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่
ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้าง วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญและความจาเปนของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนาองค ์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร ความ
เสี่ยงขององค์กรมาใช้

(8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
เมื่อมีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนงานการควบคุมภายในแล ้ว จะต้องมี การรายงาน
และติดตามผลเปนระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย ่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน
การติดตามผล คือ เป นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได ้มีการดาเนินการไปแล ้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประ
สงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม ่ โดยผู ้รับผิดชอบด้าน บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว ่าวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในได้มีประสิทธิภาพควรดาเนินการ
ต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดควร ปรับเปลี่ยนและนาผลการติดตามดังกล ่าวรายงาน
ให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ

บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางกาหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค
ราชการ ได ้
กาหนดขึ้นโดยประยุกต ์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the
Tread way Commission (COSO) ซึง่ เปนระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึง องค์ประกอบต่างๆ ในการ
บริหารงานและเป นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผู ้เชี่ยวชาญและ เอกสารทางวิชาการต ่างๆ ที่
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย ่างไรก็ตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนว ปฏิบัติที่กาหนดขึ้นเป นเพียงตัวอย่าง
กิจกรรมหลักๆ ซึ่งไม ่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู ่ดังนั้น แต ่ละ ส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการดาเนินงาน
หลากหลายแตกต่างกัน สามารถนาไปประยุกต์และกาหนดระบบการ ควบคุมภายในของหน ่วยงานให้เหมาะสมต่อไป
โดยเทศบาลตาบลท้ายดง ดาเนินการควบคุมภายใน มี องค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปจจัยต่างๆ ที่ส ่งผลให้เกิด ระบบการควบคุมในหน ่วย
งาน ในการดาเนินงานจะมีหลายปจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการ การควบคุมภายใน ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมี
อิทธิพลสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทางาน
ความซื่อสัตย ์ ความไว้ใจได้ ความโปร ่งใส และการมีภาวะผู ้นา ที่ดี ซึ่งรวมทั้งการกาหนดนโยบาย โครงสร ้าง และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม สาหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อม การควบคุมในหน่วยงาน เช่น
1.1 ปรัชญาและลักษณะการทางานของผู้บริหาร
ปรัชญาและลักษณะการทางานของผู ้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะ เปนปจจัยที่ส ่งผลถึงการ
กาหนดระบบการควบคุมภายในของหน ่วยงาน เพราะผู ้บริหารมีหน้าที่ในการกาหนด นโยบายมาตรการ และระบบ
การควบคุมภายใน แต ่อย่างไรก็ตาม ผู ้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญา และวิธีการทางานที่เหมาระสมกับ
สถานการณ ์ รวมทั้งรับผิดชอบต ่อผลที่เกิดขึ้น ผู ้บริหารสามารถส ่งเสริมและ สนับสนุนให ้เกิดสภาพแวดล ้อมการ
ควบคุมที่ดี โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน มาตรฐาน และแนวทางการ ปฏิบัติงานเปนลายลักษณ์อักษร
ให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลาการทุกคนในหน่วยงานทราบ
(2) กาหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายงานบังคับบัญชา และ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
งานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอานาจหน ้าที่และความรับผิดชอบให ้แก่ บุคลากรในแต ่ละตาแหน ่งอย่าง
เหมาะสม
(3) กาหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตาแหน ่ง (Job Description) ของบุคลากรทุก ตาแหน่ง หน้าที่ และ
ระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเปนต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน
(4) กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด ้านการบริหารบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรอย่างชัดเจน และเปนธรรม รวมทั้งกาหนดบทลงโทษทางวินัย ให้ชัดเจน

(5) กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee) และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน
การบริหารและการปฏิบัติงานด ้วยความซื่อสัตย ์และมีจริยธรรม เป นสิ่งที่มี ความสาคัญอย ่างยิ่งทั้งสอง
ประการนี้ เป นสิ่งที่ต ้องสนับสนุนส ่งเสริมให ้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ ์ ฝกอบรม หรือกาหนดสิ่งจูงใจ และผู ้
บริหารต้องเปนตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู ้บริหารต้องมี การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
รับทราบ และตระหนักถึงคุณค ่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป นบรรทัดฐานหรือข้อตก
ลงร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์ และจริยธรรมเปนปจจัยพื้นฐานสาคัญของสภาพแวดล ้อมการ
ควบคุม โดยผู้บริหารควรดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให ้ชัดเจน และทาตัวให ้เปนตัวอย่างสม่ําเสมอ ทั้งโดยคาพูด
และการกระทา
(2) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรม ดังกล่าว
(3) จัดทาข้อกาหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน ่วยงานไว้ให้ชัดเจน โดยรวมถึง กรณีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
(4) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให ้เกิดการกระทาผิด ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป นปจจัยเบื้องต้นที่
สาคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร ้างของ หน่วยงาน การจัดการและการติดตามประเมินผลองค ์ประกอบของระบบ
การควบคุมภายในอื่นๆ ด้วย
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เปนอย่างดี จะเปนพื้นฐานสาคัญที่ทาให ้ ผู้บริหารสามารถวางแผน
งาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย การจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เช่น
(1) การรวมศูนย ์อานาจหรือกระจายศูนย ์อานาจการตัดสินใจในระดับต ่างๆ หากกิจการ เลือกใช ้การ
รวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู ้ที่ได้รับอานาจย ่อมมีความสาคัญ กรณีวิธี กระจายศูนย ์
อานาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทางาน รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล ก็จะมี ความสาคัญมากกว่า
คุณสมบัติของตัวบุคคล
(2) การจัดโครงสร ้างของหน ่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช ้โครงสร้างและการ ควบคุมที่ เปน
ระเบียบแบบแผนแน ่นอน แต ่โครงสร ้างที่มีรูปแบบแน ่นอน อาจไม ่เหมาะสมกับกิจกรรมการ บริการหรืองานที่
เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เปนต้น
(3) การมอบอานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และต้อง ชัดเจน
1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร
ปจจัยสาคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรใน หน่วยงานนั่นเองที่เป นตัวจักร
สาคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและ เหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น
(1) กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว ่าจ้าง การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ
(2) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน เพื่อใช้
เปนแนวทางสาหรับการปฏิบัติงาน
(3) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน

(4) มีระบบการฝกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่างเปนระบบและ สม่าเสมอ
(5) กาหนดแนวทางปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ หน่วยงาน
1.5 การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การกาหนดอานาจหน ้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน ่วยงาน เปนปจจัย สาคัญที่ส ่งผลต่อประสิทธิ
ภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู ้บริหารควรกาหนดอานาจหน ้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรแต ่ละตาแหน่งให้
ชัดเจน ดังนี้
(1) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน โดยคานึงถึงการกระจาย อานาจและระบบการ
สอบยันความถูกต้องระหว่างกัน
(2) กาหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) กาหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทาแผนงาน และระบบการรายงาน ผลงานอย่าง
สม่าเสมอ
1.6 คณะกรรมการตรวจและการและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป นกลไกและ เครื่องมือชนิดหนึ่ง ในการช่วยตรวจสอบ
และสอบทานงานให้เปนไปตามแผนงานที่ฝ ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มี ความรู ้ความสามารถและมี
ความเปนอิสระในการทางาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการ ควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมการควบคุม เป นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร ้างบรรยากาศในหน ่วยงาน เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให ้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง เปนองค์ประกอบพื้นฐานที่
จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ ต่อไป
2. การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทาใดๆ อันจะก ่อให้เกิด ผลลัพธ์ในด้านลบหรือ
เปนผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามเป าหมายที่กาหนด ความ เสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่หน่วยงานตรวจไม่พบ ข้อผิดพลาด ฯลฯ
(1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน ่วยงาน ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป นความเสี่ยงที่มีอยู ่โดย
ธรรมชาติในงานนั้นๆ เองเมื่อใดก็ ตามที่ตัดสินใจที่จะทางานหรือกิจกรรม ก็ย ่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช ่น การทา
ธุรกิจการค้าขายกับ ต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจากต ่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราเปลี่ยนที่
อาจ เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ
(2) ความเสี่ยงจาการควบคุมภายใน ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุม
ภายในของ หน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถปองกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานของหน ่วยงานได้ อาจเปน
เพราะ หน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน หรือ หน่วย
งานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เปนต้น
(3) ความเสี่ยงจาการตรวจไม ่พบข้อผิดพลาด ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม ่
สามารถค้นพบความผิดพลาด ของรายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน ่วยงาน
นี้ได้ และจาเป นต้องใช้ ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู ้ตรวจสอบไม ่มีความอิสระ
เพียงพอหรือไม่อยู่ใน วิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้

สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ปจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู ้บริหาร ความซื่อสัตย ์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรการ เปลี่ยนแปลง
ระบบงาน ความเชื่อถือได ้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับ
ดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เปนต้น
- ปจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือ
สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนต้น
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช ้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห ์ความ เสี่ยง และการ
กาหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป องกันหรือลดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงในหน ่วยงาน จะเปนการประเมิน
การปฏิบัติงานในภาพรวมของ หน่วยงาน เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเสี่ยงและหาทางแก ้ไขและควบคุมให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิด ความเสียหายน้อยที่สุด กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ สามารถดาเนินการเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเปาหมายของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์และเปาหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่ง
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเปน 2 ระดับ คือ
1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity – Level objectives) เปน วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานใน
ภายรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว ้ในแผนกลยุทธ์ และแผนการ ปฏิบัติงานประจาปของหน่วยงาน เช่นเดียว
กับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนว
โน้มการดาเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบาย การบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เปนต้น
1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม ( Activity – Level objectives) เปน วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานที่
เฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกาหนด เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค ์ของ
แต่ละกิจกรรมจะต ้องสนับสนุน และสอดคล ้องกับวัตถุประสงค ์ ในระดับหน่วยงาน เช ่น ระบบการประมวลข ้อมูล
ทางการเงินและบัญชี เปนต้น
2. ระบุปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสียของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึง่ ปจจัยเหล่านี้จะส่งผล
กระทบถึงวัตถุประสงค์ เปาหมาย หรือผลการดาเนินงานในหน่วยงาน เช่น การ เปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่สาคัญๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ ของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เปนต้น
เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต ่อการดาเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค ์ของ หน่วยงานไม่
เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู ้บริหารต้องติดตาม พิจารณา และระบุ
ปจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุม
(1) ผลกระทบจากปจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
(2) ปจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน
(3) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล
(4) ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์ของหน่วยงาน เช่น ปจจัยที่ทาให้การ ดาเนินงานใน
อดีตที่ผ ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ รับผิดชอบในการบริหาร
หรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อกาหนดต่างๆ ที่มีผลกระทบต ่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ

3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปจจัยเสี่ยงที่มีต ่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติป จจัยเสี่ยงแต่ ละปจจัยมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต ่างกัน ผู ้บริหาร ควรให้ความสาคัญกับความ
เสี่ยงที่มีในสาคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่ยอๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช ้วิธีการหรือ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ขนาด ลักษณะการดาเนินงาน เพื่อให ้สามารถประเมินระดับความสาคัญ ของความเสี่ยงได ้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งผลเสียหารที่อาจเกิดจากความเสี่ยง โดยทั่วไปขั้นตอน การวิเคราะห์ปจจัยเสี่ยง จะเปนดังนี้
3.1 ประเมินระดับความสาคัญของป  จจัยเสี่ยง คือ การนาป  จจัยเสี่ยงแต ่ ละปจจัยมาพิจารณา ถึง
ความสาคัญว่า เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเปนระดับน้อย ปานกลาง สูง
3.2 ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปจจัยเสี่ยงที่ได้เรียงลาดับ ความสาคัญไว้แล้ว
มีโอกาสที่จะเกิดปจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน ้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง การวิเคราะห์โดยการประเมินความสาคัญและ
การประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นอาจ ใช้ผสมผสานกัน เช่น ปจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้น
แต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้าเกิด บ่อยๆ เข้า โดยรวมอาจมีจานวนเงินสูงก็จะให้เกิดความสาคัญได้
3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห ์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบ ้างครั้งอาจไม่จาเปนต้อง วิเคราะห์ในรูปแบบ
ตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเปนระดับต่างๆ เช่น สาคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เปนต้น
4. กาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห ์และจัดลาดับความเสี่ยงแล ้ว ฝายบริหารควร พิจารณาหาวิธีเพื่อป องกัน
ความเสี่ยงนั้นๆ โดยต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับ หรือไม่ ซึ่งในการกาหนดแนวทางใน
การปองกันหรือลดความเสี่ยง
ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น
4.1 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหน ่วยงานโดยรวม ซึ่งเป นความเสี่ยงที่เกิดจากป จจัย ภายนอกที่มิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดยการบริหารความ เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้
(1) กาหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กาหนดผู ้รับผิดชอบกระบวนการ บริหารความเสี่ยง
และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความ เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต ้นด้วยการกาหนดวัตถุประสงค ์ ซึ่งสัมพันธ ์กับกลยุทธ ์และ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มี
นัยสาคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด ้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การ จัดลาดับความสาคัญ และการวัดผล
กระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
(2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กาหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่ เปนไปได้ เพื่อ
ใช้เปนจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสาคัญที่สุดก่อน และจัดสรรทรัพยากร
ให้อย่างเหมาะสม
(3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่จะประสบ ความสาเร็จ ต้องมีความ
เกี่ยวเนื่องหรือสอดคล ้องกับกลยุทธ ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ ์การบริหารความ เสี่ยง ต้องได้รับการพัฒนาให ้
เหมาะสมกับความเสี่ยงแต ่ละประเภท เช ่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การ ลดความเสี่ยง การกระจายความ
เสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง เปนต้น
(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน ่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการ บริหารความ
เสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช ้เปนแนวปฏิบัติของหน ่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
เฉพาะเรื่อง
(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป นขั้นตอนของหน ่วยงานต้อง อาศัยงานด้าน
ตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ เช่น การ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ

และการให ้ความสาคัญต ่อสภาพแวดล ้อมและความปลอดภัย อย ่างไรก็ตามการ บริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล
หมายถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมิน ผลตอบแทนที่เพิ่มค ่าให้แก่ผู้ถือหุ ้น
(สาหรับธุรกิจ) และหน ่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของ
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(6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ บริหารความเสี่ย
งอย่างต่อเนื่อง มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสาเร็จของหน ่วยงานในที่สุด แหล่งข้อมูลที่สามารถนามาใช ้
ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข ้อมูลสารสนเทศที่ถูกต ้อง เชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท ้อน
ความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเปน จานวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จานวน และ
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายใน กระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น
ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได ้จึงเปนสิ่งจาเปน และจะทาให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยง และผลกระทบ ที่
หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่ เพียงใด
5.2 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป นความเสี่ยงที่เกิดจากป จจัย ภายในและอยู ่ภาย
ใต้การควบคุมของผู้บริหาร การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการ ควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการให ้ความเสี่ยงอยู ่ในสภาพที่เปนผลดีกับหน่วยงานนั้นจะ มีลักษณะการ
จัดการได้ 5 ลักษณะ คือ
(1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น
(2) การจัดการในลักษณะที่ทาให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความ เสี่ยงต่า
(3) การจัดการในลักษณะที่เปนการกระจายความเสี่ยง
(4) การจัดการในลักษณะที่เปนการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง
(5) การจัดการในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ ความเหมาะสมของ
การดาเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ ดวย ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะต้องคานึงถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทาอะไร ณ จุดใด
(2) ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป นอย่างไร ต้องดาเนินการให้เกิดความชัดเจน และต ้อง สื่อสารให้ผู้ที่
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(4) ต้องมีการรายงานผล เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหาร ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับได้ หรือกาหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม เป นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน ่วยงาน ต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงและทาให ้เกิดความคุ ้มค่า ตลอดจนให ้ฝายบริหารเกิดความมั่นใจใน ประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่
ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจาเป นและลักษณะของการ ควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู ่
กับความเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น

1.) การควบคุมในลักษณะการป องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ( Preventive Control) เปน
วิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อปองกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดย เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู ้จ่ายเงิน และผู ้บันทึกบัญชี การ กาหนดวงเงินสาหรับผู ้มีอานาจ
อนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เปนต้น
2.) การควบคุมในลักษณะของการค ้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เปนการ ควบคุมที่กาหนดขึ้น
เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช ่น การทางบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร การตรวจนับพัสดุ
ประจาป การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เปนต้น
3.) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เปนการควบคุมที่กาหนด ขึ้นเพื่อเสนอแนะ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ สถานการณ
4.) อื่นๆ ตามความจาเปนและเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ หมายถึง ข ้อมูลข่าวสารที่ใช ้ในการบริหาร ซึ่งเป นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและส ่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ทั่งภายในและ ภายนอกหน่วยงานระบบการสื่อสารที่
ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อ ระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการ ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
ทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต ่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข ่าวสารที่ถูกต ้องเชื่อถือได ้ ทัน เหตุการณ์ และ
สะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลาดับความสาคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ ดีจะส่งผลถึงการบริ
หารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารที่เปนสัญญาณบอกเหตุ อันจะทาให ้ผู้บริหาร สามารถแก้ไขปญหาได้ทันกาล
และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
การสื่อสารจึงเป นเรื่องสาคัญที่ผู ้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป นระบบการสื่อสารสอง ทางการสื่อสาร
ภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเปนทางการหรือไม่ก็ตาม จะเปนผลดีต ่อการปฏิบัติงานให้ สามารถบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งปจจัยสาคัญที่ทาให้การสื่อสารเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย ่าง ชัดเจนและทันกาล
ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิด กับหน่วยงาน เช่น นโยบาย
ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ๆ ฯลฯ
2.) การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่ ทุกคนต้องเข้าใจ
ถึงบทบาทที่เกี่ยวข ้องกับงานของตนและของผู ้อื่น รวมทั้งให ้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมที่
กาหนดไว้
3.) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทาให้สามารถ ทาความเข้าใจ
และประสานงานกันได้เปนอย่างดี
ในทานองเดียวกัน ควรให้ความสาคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ การ
บริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสาคัญที่ควร ดาเนินการ คือ
1.) กาหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น
2.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้วย
3.) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก

4.) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอัน ที่จะทาให้เกิด
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สาหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการ นาข้อมูลเข้าสู่
ระบบ การแบ่งแยกงาน การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุมการรับส่ง ข้อมูลระหว่างระบบงาน
และการควบคุมทางด้านผลผลิต เปนต้น
5. การติดตามปละประเมินผล
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การ
ดาเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม ภายในที่กาหนดไว้ว่ามี
ความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู ่ว่ายังมี ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของความแตกต่าง ระหว่างแผนงานกับผลการดาเนินงาน
สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนา เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ปละ การปฏิบัติงานตามภาระหน้า
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจาก มาตรการต่างๆ และระบบการควบคุม
ภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึง จาเปนต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม ภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบันเพียงใด
สาหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน ความเสี่ยงในเบื้องต้
นและผลที่ได้รับจากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง
การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้
5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน ใน
ทุกๆ ด้านอย่างสม่าเสมอ ซึ่งเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้
มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง
5.2 จาแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเปนประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด เช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์การ ประเมินบุคคล
เปนต้น ซึ่งการประเมินความพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้าย เพื่อให้มั่นใจถึง ประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ ว่าสามารถปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเครื่องมือ การประเมินผล รวมถึง
การตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณนอกจากนี้ ตัวชี้วัด และการเปรียบเทียบกับผลงาน
ของหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมกันโดยทั่วไปก็เปนเครื่องมือช่วยในการ ประเมินผลได้เช่นกัน
5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเปนอิสระ ไม่ปดบังสิ่งผิดปกติ
5.4 สั่งการกาให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ
สาหรับการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู ่ในทุกขึ้นตอนของการปฏิบัติงาน และควรทาอย่
างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่ปรึกษาต่างๆ โดย
มีวิธีการ เช ่น การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน การตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ
สาหรับบางโครงการอาจ
กาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้กาหนดการ ติดตาม ประเมินผลโดยปกติ การ
ติดตามประเมินผลโครงการที่เป นกรณีเฉพาะ อาจใช ้แบบประเมินตนเอง การ ออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ
การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือ ผู้ตรวจสอบภายนอกมาดาเนินการได้

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากรที่รับผิดชอบ งานนั้นๆ ในหน่
วยงาน และกรณีมีเรื่องที่สาคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การ ติดตามประเมินผลในระบบ
การควบคุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบระบบงาน ต่างๆ ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้
มั่นในว่า
1.) ได้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต ้อง และเปนผลดีต ่อ การบริหารงาน
ของหน่วยงาน
2.) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู ้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และ ตั้งข้อสังเกต ไว้
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาที่เหมาะสม
3.) การดาเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
4.) การจัดทารายงานทางการเงินเปนไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล ้ว ผู ้ประเมินผลจะต ้องจัดทารายงานเสนอผู ้บริหาร ที่รับผิดชอบ โดยการ
จัดทารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงานเป นระยะๆ โดยควรจัดทาคา ชี้แจงหรืออธิบายให ้ทราบ
ว่าความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้น เพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิด
หรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
การติดตามและประเมินผลอย ่างต่อเนื่องและเป นประจา และมีการสั่งการให ้แก้ไข ข้อผิดพลาดอยู ่เสมอ
เปนหัวใจสาคัญของการควบคุมทางการบริหาร
การติดตามและประเมินผล ไม ่ควรจัดทาเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ ควบคุม ภายในเท ่านั้น แต่ควร
จัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด ้านอื่นๆ ทุกด้าน จากผู ้รับผิดชอบ โดยตรงและอย่างอิสระ หรือ
โดยผู ้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม ภายในเพื่อให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปนอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป นเครื่องมือ ของฝายบริหารในการประเมินและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน เปนต้น

3.1. การดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับ
ระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก แบ่งโครงสร้าง
ส่วนราชการออกเปน 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
โดยมีการกาหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อให้
ทุกคนยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
1.2 หน่วยงานมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตาม
ผล การตรวจสอบ การประเมินผลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในขององค์กรเองและหน่วยงานภายนอก
1.3 หน่วยงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการกระจาย
อานาจ ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน
1.4 หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบในการพิจาณาการเลื่อนขั้น
1.5 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดให้มี
โครงสร้างภายในองค์กร มีสายการบังคับบัญชา มีการ
แบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้เหมาะสม
1.6 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก กาหนดให้
พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการจัดทาประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประกาศให้พนักงานทุก
คนยึดถือและปฏิบัติตาม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาตามภาคผนวก)
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในภายนอกองค์กร ผลปรากฏว่า
ผ่านร้อยละ 80 และมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.3 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการสร้างแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ได้มีผลการพิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น
1.0 ขั้น ตามลาดับการประเมินผล
1.5 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานอย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
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2.การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการกาหนด
วัตถุประสงค์และเปาหมายของการดาเนินงาน ตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดาเนินตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2562 พบความ
เสี่ยง ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ
1.2เพื่อให้เปนแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ประจาป
1.3เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาสามรถนาไปนาไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
1.4เพื่อให้ขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาฯถูกต้อง
รวดเร็ว
1.5เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาฯได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเปนไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระยะเวลา
1.2เพื่อให้การปฏิบัติงานกฎหมายมีความถูกต้อง และ
เปนธรรม
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้งานบริหารงานบุคลมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคลไม่
เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณประจาป
4.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ และ
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ข้อสรุป สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีความเพียงพอ
ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การปองกัน
ความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนงานตามสาย
บังคับบัญชาก่อนการเสนอให้ผู้บริหารพิจาณาลงนาม รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับฯ เพื่อให้เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
อย่างถูกต้อง
1.งานนโยบายและแผน
1.การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/
เพิ่มเติมเปนจานวนมาก และหลายครั้งทาให้เกิดความซ้าซ้อน
ของโครงการ
2.การทางานเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ปจจุบัน
3.การกาหนดลาดับของการจัดทาโครงการไม่สอดคล้องกับ
นโยบายและความต้องการของฝายบริหารทาให้ต้องเปลี่ยนแปลง
แผนบ่อยครั้ง
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
1.การจัดทาการสอบข้อเท็จจริงด้านกฎหมายและคดีความมี
ความล่าช้า ไม่เปนไปตามกาหนดห้วงระยะเวลา
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
1.การตรวจสอบ คานวนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคลอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าในอนาคตเมื่อบรรจุพนักงานส่วน
ตาบลครบทุกอัตราจะทาให้ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคล
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
2.หน่วยงานยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนอัตรากาลัง
เปนจานวนมากทาให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
4.งานนโยบายและแผน
1.การบันทึกข้อมูลในระบบ E – PLAN ยังไม่เปนปจจุบัน
2.การประเมินติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ติดตามผ่าน
ระบบ E-PLAN
5.งานสวัสดิการและสังคม
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เปนแนวทางในการจัดทางบประมาณ
1.2เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาสามรถนาไป
นาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
1.3เพื่อให้ขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ถูกต้อง รวดเร็ว
1.4เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาฯ
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
5.งานสวัสดิการและสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วน
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
เปนไปด้วยความรวดเร็ว ทันถ่วงที
2.เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปนไป
ด้วยถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
7.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เปนไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ
8.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินในระบบ E
lass บรรลุวัตถุประสงค์
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1.ใบสาคัญรับเงิน กรณีรับเงินสดและผู้รับเงินใช้ลายพิมพ์
ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อในการเอกสารรับเงิน มี
พยานลงลายมือชื่อรับรองไว้แต่ไม่ครบถ้วน
2.การจัดทาบัญชีและเอกสารเบิกเงินมีความคลาดเคลื่อน
เช่นเลขบัญชีโอนเงินถูกปิด การเบิกยอดเงินไม่ถูกต้อง ต้อง
ทาการคืนเงินหรือเบิกเพิ่มบ่อยครั้ง
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.ปจจุบันไม่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากโอนย้ายไปที่อื่น
2.ขั้นตอน กระบวนการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมี
เปนจานวนมาก
7.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
1.สอบทานการปฏิบัติงานให้เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ
และมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.การสอบการรับและการนาฝากเงิน
3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ
8.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
1.มีเจ้าหน้าที่บางคนสามารถใช้งานในระบบได้บ้างแต่ยังไม่
ครบถ้วนทั้งระบบ
9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
1.ยังไม่มีการตั้งงบประมาณในการปรับปรุงแผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จะเข้ารับการอบรมการจัดทาแผนที่ภาษีใน
ปงบประมาณ 2562
3.จัดทากรอบอัตรากาลังและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
ปฏิบัติงานแผนที่และภาษีได้
4.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการจัดทาทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
10.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
1.การจัดซื้อในบางครั้งไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กรมบัญชีกลาง
2.การเบิกจ่ายน้ามันมีการลงลายมือชื่อทุกครั้ง
3.การจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
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9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดทาแผนที่ภาษีเปนปจจุบันและสามารถ
ใช้งานได้จริง
2.เพื่อให้สามารถติดตามลูกหนี้ของ อปท. มาชาระหนี้
ได้ครบถ้วน
10.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน/งานพัสดุ
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อการเบิกจ่าย การจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงิน การควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เปนไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
11.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การควบคุม การคืนหลักประกันสัญญา เปนไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
12.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของ อบต.ให้
เปนไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง
สอดคล้องกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
11.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา
1.มีเงินหลักประกันสัญญาค้างจ่าย
12.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
1.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.กิจกรรมการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้กาหนด
กิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้น
เลย โดยได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมทุก
กิจกรรมให้มีลาดับสายการบังคับบัญชาคอยตรวจสอบ
ผลการดาเนินการงานให้เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคอยกากับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดของการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในปงบประมาณ 2562
ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
5.งานสวัสดิการและสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
7.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
8.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
10.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการเบิกค่าน้ามัน
10.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการเบิกค่าน้ามัน
11.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา
12.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น การลาดับสายการ
บังคับบัญชา เพื่อคอยควบคุมกากับงานหรือกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการพัฒนากิจกรรมและวิธีการปฏิบัติให้ความ
รัดกุมอยู่เสมอ และในปงบประมาณ 2562 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก มีกิจกรรมการควบคุมของกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
1.มีการดาเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.การจัดทาแผนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ และการมีส่วนร่วม
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
1.มีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายและคดี
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
กาหนด
3.มีระเบียบและข้อกฎหมายในการดาเนินการ
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
1.มีแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล 3 ป
2.มีระเบียบกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล และมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างถูกต้อง
4.งานนโยบายและแผน
1.มีการดาเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการให้เปนปจจุบัน
5.งานสวัสดิการและสังคม
1.ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพฯและระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง
7.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2.มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปนลายลักษณ์อักษร มี
ผู้อานวยการกองคลังติดตาม
8.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
1.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและหาความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ
การปฏิบัติงาน
9.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
1.จัดส่งเจ้าหน้าที่กองคลัง และกองช่าง เข้ารับการอบรมเรื่อง
แผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เปนปจจุบัน
10.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการเบิกค่าน้ามัน
1.ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
2.มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปนลายลักษณ์อักษร
3.มีคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่เบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายของแต่ละกอง
4.กากับการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงโดยมีสมุดคุมการเบิกจ่าย
และลงลายมือชื่อผู้เบิกจ่ายทุกครั้ง
11.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีผู้อานวยการกอง
คลังติดตาม
12.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
1.ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง อ้างถึงให้จ้างเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเปนผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์
การออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของส่วนราชการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2.มีระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
3.มีรายงานการดาเนินงานตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ
4.มีการจัดทาสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
5.มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก มีการดาเนินการดังนี้
1.มีการปรับปรุงคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และมีการปรับปรุงคาสั่งที่เปนปจจุบันอยู่เสมอ
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดทา www.bantok.net ระบบ E-lass,
ระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น info, E-plan,
CCIS,
3.มีการดาเนินการจัดทารายงานตามนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ตาบล มีการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการ
อินเตอร์เน็ต และ wifi สาหรับบุคลภายนอก มีการจัดทาช่องทาง
การติดต่อสื่อกับบุคลภายนอก ทั้งระบบโทรศัพท์, Line ,
Facebook เปนต้น แต่ยังพบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบางท่าน
ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ ทาให้
การติดต่อสื่อสารบางอย่างมีการติดขัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5.การติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในเปนประจา โดยมีการกาหนดวางแผน
ระบบการควบคุมภายใน เปนลาดับ ขั้นตอน สายการ
บังคับบัญชา และมีวิธีการปฏิบัติ การเสนอรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา อย่างมีขั้นตอน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการสังเกต การสอบถาม การ
ตรวจสอบ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกยังมี
การใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน ในบางกรณีให้มีการติดตาม
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงาน แม้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเปน
ประจา

3.1.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกองคลังเทศบาลตาบลท้ายดง สาหรับระยะเวลา
ดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก แบ่งโครงสร้าง
ส่วนราชการออกเปน 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
โดยมีการกาหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อให้
ทุกคนยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
1.2 หน่วยงานมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตาม
ผล การตรวจสอบ การประเมินผลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในขององค์กรเองและหน่วยงานภายนอก
1.3 หน่วยงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการกระจาย
อานาจ ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน
1.4 หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบในการพิจาณาการเลื่อนขั้น
1.5 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดให้มี
โครงสร้างภายในองค์กร มีสายการบังคับบัญชา มีการ
แบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้เหมาะสม
1.6 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก กาหนดให้
พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการจัดทาประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประกาศให้พนักงานทุก
คนยึดถือและปฏิบัติตาม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาตามภาคผนวก)
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในภายนอกองค์กร ผลปรากฏว่า
ผ่านร้อยละ 80 และมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.3 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการสร้างแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ได้มีผลการพิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น
1.0 ขั้น ตามลาดับการประเมินผล
1.5 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานอย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
ข้อสรุป สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีความเพียงพอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.การประเมินความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มี
การกาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายของการ
ดาเนินงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดย
ดาเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ใน
ปงบประมาณ 2562 พบความเสี่ยง ดังนี้
1.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เปนไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
3.เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ
2.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินในระบบ E
lass บรรลุวัตถุประสงค์
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดทาแผนที่ภาษีเปนปจจุบันและสามารถ
ใช้งานได้จริง
2.เพื่อให้สามารถติดตามลูกหนี้ของ อปท. มาชาระหนี้
ได้ครบถ้วน
4.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน/งานพัสดุ
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อการเบิกจ่าย การจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงิน การควบคุมการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เปนไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
5.งานการเงิน และงานการบัญชี

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การ
ปองกันความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนงาน
ตามสายบังคับบัญชาก่อนการเสนอให้ผู้บริหารพิจาณาลงนาม
รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับฯ เพื่อให้เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
อย่างถูกต้อง
1.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
1.สอบทานการปฏิบัติงานให้เปนไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ
และมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.การสอบการรับและการนาฝากเงิน
3.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ
2.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
1.มีเจ้าหน้าที่บางคนสามารถใช้งานในระบบได้บ้างแต่ยังไม่
ครบถ้วนทั้งระบบ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
1.ยังไม่มีการตั้งงบประมาณในการปรับปรุงแผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จะเข้ารับการอบรมการจัดทาแผนที่ภาษีใน
ปงบประมาณ 2562
3.จัดทากรอบอัตรากาลังและบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่สามารถ
ปฏิบัติงานแผนที่และภาษีได้
4.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการจัดทาทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ
4.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
1.การจัดซื้อในบางครั้งไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ
กรมบัญชีกลาง
2.การเบิกจ่ายน้ามันมีการลงลายมือชื่อทุกครั้ง
3.การจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
5.งานการเงิน และงานการบัญชี
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การคืนหลักประกันสัญญา
การคืนหลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.มีเงินหลักประกันสัญญาค้างจ่าย
1.เพื่อให้การควบคุม การคืนหลักประกันสัญญา เปนไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
3.กิจกรรมการควบคุม
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้
กาหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน ไม่ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่
เกิดขึ้นเลย โดยได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมทุก
กิจกรรมให้มีลาดับสายการบังคับบัญชาคอยตรวจสอบ
ผลการดาเนินการงานให้เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคอยกากับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดของการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในปงบประมาณ 2562
ดังนี้
1.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
2.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
4.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการเบิกค่าน้ามัน
5.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา

ผลการประเมิน
กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น การลาดับสายการ
บังคับบัญชา เพื่อคอยควบคุมกากับงานหรือกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการพัฒนากิจกรรมและวิธีการปฏิบัติให้ความ
รัดกุมอยู่เสมอ และในปงบประมาณ 2562 กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีกิจกรรมการควบคุมของกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง ดังนี้
1.งานการเงิน และงานการบัญชี
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2.มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปนลายลักษณ์อักษร มี
ผู้อานวยการกองคลังติดตาม
2.งานการเงิน และงานการบัญชี
การใช้งานระบบ E-Lass
1.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและหาความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(E-lass)
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
1.จัดส่งเจ้าหน้าที่กองคลัง สานักปลัดและกองช่าง เข้ารับการ
อบรมเรื่องแผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้เปนปจจุบัน
4.งานการเงิน และงานการบัญชี/งานพัสดุ
การเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและการเบิกค่าน้ามัน
1.ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
2.มีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเปนลายลักษณ์อักษร
3.มีคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่เบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉพาะเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายของแต่ละกอง
4.กากับการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงโดยมีสมุดคุมการเบิกจ่าย
และลงลายมือชื่อผู้เบิกจ่ายทุกครั้ง
5.งานการเงิน และงานการบัญชี
การคืนหลักประกันสัญญา
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีผู้อานวยการกอง
คลังติดตาม

4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2.มีระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
3.มีรายงานการดาเนินงานตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ
4.มีการจัดทาสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
5.มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ผลการประเมิน
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก มีการดาเนินการดังนี้
1.มีการปรับปรุงคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และมีการปรับปรุงคาสั่งที่เปนปจจุบันอยู่เสมอ
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดทา www.bantok.net ระบบ E-lass,
ระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น info, E-plan,
CCIS,
3.มีการดาเนินการจัดทารายงานตามนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ตาบล มีการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการ
อินเตอร์เน็ต และ wifi สาหรับบุคลภายนอก มีการจัดทาช่องทาง
การติดต่อสื่อกับบุคลภายนอก ทั้งระบบโทรศัพท์, Line ,
Facebook เปนต้น แต่ยังพบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบางท่าน
ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ ทาให้
การติดต่อสื่อสารบางอย่างมีการติดขัด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

5.การติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในเปนประจา โดยมีการกาหนดวางแผน
ระบบการควบคุมภายใน เปนลาดับ ขั้นตอน สายการ
บังคับบัญชา และมีวิธีการปฏิบัติ การเสนอรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา อย่างมีขั้นตอน

ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการสังเกต การสอบถาม การ
ตรวจสอบ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกยังมี
การใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน ในบางกรณีให้มีการติดตาม
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงาน แม้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเปน
ประจา

ผลการประเมินโดยรวม
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผล
และ เพียงพอ ที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมดังนี้

3.1.3 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก แบ่งโครงสร้าง
ส่วนราชการออกเปน 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
โดยมีการกาหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อให้
ทุกคนยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
1.2 หน่วยงานมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตาม
ผล การตรวจสอบ การประเมินผลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในขององค์กรเองและหน่วยงานภายนอก
1.3 หน่วยงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการกระจาย
อานาจ ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน
1.4 หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบในการพิจาณาการเลื่อนขั้น
1.5 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดให้มี
โครงสร้างภายในองค์กร มีสายการบังคับบัญชา มีการ
แบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้เหมาะสม
1.6 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก กาหนดให้
พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการจัดทาประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประกาศให้พนักงานทุก
คนยึดถือและปฏิบัติตาม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาตามภาคผนวก)
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในภายนอกองค์กร ผลปรากฏว่า
ผ่านร้อยละ 80 และมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.3 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการสร้างแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ได้มีผลการพิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น
1.0 ขั้น ตามลาดับการประเมินผล
1.5 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานอย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
ข้อสรุป สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีความเพียงพอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.การประเมินความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มี
การกาหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายของการ
ดาเนินงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดย
ดาเนินตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ใน
ปงบประมาณ 2562 พบความเสี่ยง ดังนี้
1.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของ อบต.ให้
เปนไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง
สอดคล้องกับงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การ
ปองกันความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนงาน
ตามสายบังคับบัญชาก่อนการเสนอให้ผู้บริหารพิจาณาลงนาม
รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับฯ เพื่อให้เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
อย่างถูกต้อง
1.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
1.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง

3.กิจกรรมการควบคุม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้
กาหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน ไม่ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่
เกิดขึ้นเลย โดยได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมทุก
กิจกรรมให้มีลาดับสายการบังคับบัญชาคอยตรวจสอบ
ผลการดาเนินการงานให้เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคอยกากับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดของการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในปงบประมาณ 2561
ดังนี้
1.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง

ผลการประเมิน
กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น การ
ลาดับสายการบังคับบัญชา เพื่อคอยควบคุมกากับงานหรือ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการพัฒนากิจกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติให้ความรัดกุมอยู่เสมอ และในปงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีกิจกรรมการควบคุมของ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ดังนี้
1.งานก่อสร้างและงานออกแบและควบคุมอาคาร
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
1.ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง อ้างถึงให้จ้างเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเปนผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์
การออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของส่วนราชการ

4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2.มีระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

ผลการประเมิน
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก มีการดาเนินการดังนี้
1.มีการปรับปรุงคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน
3.มีรายงานการดาเนินงานตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ
4.มีการจัดทาสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
5.มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
และมีการปรับปรุงคาสั่งที่เปนปจจุบันอยู่เสมอ
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดทา www.bantok.net ระบบ E-lass,
ระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น info, E-plan,
CCIS,
3.มีการดาเนินการจัดทารายงานตามนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
ตาบล มีการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการ
อินเตอร์เน็ต และ wifi สาหรับบุคลภายนอก มีการจัดทาช่องทาง
การติดต่อสื่อกับบุคลภายนอก ทั้งระบบโทรศัพท์, Line ,
Facebook เปนต้น แต่ยังพบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบางท่าน
ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ ทาให้
การติดต่อสื่อสารบางอย่างมีการติดขัด

5.การติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในเปนประจา โดยมีการกาหนดวางแผน
ระบบการควบคุมภายใน เปนลาดับ ขั้นตอน สายการ
บังคับบัญชา และมีวิธีการปฏิบัติ การเสนอรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา อย่างมีขั้นตอน

ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการสังเกต การสอบถาม การ
ตรวจสอบ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกยังมี
การใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน ในบางกรณีให้มีการติดตาม
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงาน แม้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเปน
ประจา

ผลการประเมินโดยรวม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผล
และ เพียงพอ ที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม

3.1.4 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
โตก วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก แบ่งโครงสร้าง
ส่วนราชการออกเปน 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. สานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช่าง
โดยมีการกาหนดสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการ
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เพื่อให้
ทุกคนยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม
1.2 หน่วยงานมีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีการติดตาม
ผล การตรวจสอบ การประเมินผลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในขององค์กรเองและหน่วยงานภายนอก
1.3 หน่วยงานสร้างทัศนคติที่ดีต่อการกระจาย
อานาจ ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงาน
1.4 หน่วยงานมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบในการพิจาณาการเลื่อนขั้น
1.5 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก จัดให้มี
โครงสร้างภายในองค์กร มีสายการบังคับบัญชา มีการ
แบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้เหมาะสม
1.6 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก กาหนดให้
พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมของการควบคุมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการจัดทาประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และประกาศให้พนักงานทุก
คนยึดถือและปฏิบัติตาม(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ
มาตามภาคผนวก)
1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ประเมินผลความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในภายนอกองค์กร ผลปรากฏว่า
ผ่านร้อยละ 80 และมีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.3 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.4 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการสร้างแรงจูงในใน
การปฏิบัติงาน ได้มีผลการพิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 1.5 ขั้น
1.0 ขั้น ตามลาดับการประเมินผล
1.5 หน่วยงานมีการจัดทาโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่มี
ความชัดเจน มีการแต่งตั้งคาสั่งรักษาราชการแทนกรณีหัวหน้า
ระดับกองหรือสานักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ มีการแจ้งลาดับสาย
การบังคับบัญชาให้พนักงานส่วนตาบลได้รับทราบ มีการจัดทา
คาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
1.องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบต่องานอย่างชัดเจน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาตามภาคผนวก)
ข้อสรุป สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีความเพียงพอ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.การประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้มีการกาหนด
วัตถุประสงค์และเปาหมายของการดาเนินงาน ตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดาเนินตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2562 พบความ
เสี่ยง ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ
1.2เพื่อให้เปนแนวทางในการจัดทางบประมาณ
ประจาป
1.3เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาสามรถนาไปนาไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
1.4เพื่อให้ขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาฯถูกต้อง
รวดเร็ว
1.5เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาฯได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเปนไปด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระยะเวลา
1.2เพื่อให้การปฏิบัติงานกฎหมายมีความถูกต้อง และ
เปนธรรม
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้งานบริหารงานบุคลมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคลไม่
เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณประจาป
4.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆ และเปน
แนวทางในการจัดทางบประมาณ
1.2เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาสามรถนาไปนาไป

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การปองกัน
ความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนงานตามสาย
บังคับบัญชาก่อนการเสนอให้ผู้บริหารพิจาณาลงนาม รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับฯ เพื่อให้เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
อย่างถูกต้อง
1.งานนโยบายและแผน
1.การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/
เพิ่มเติมเปนจานวนมาก และหลายครั้งทาให้เกิดความซ้าซ้อน
ของโครงการ
2.การทางานเกิดความล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ปจจุบัน
3.การกาหนดลาดับของการจัดทาโครงการไม่สอดคล้องกับ
นโยบายและความต้องการของฝายบริหารทาให้ต้องเปลี่ยนแปลง
แผนบ่อยครั้ง
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
1.การจัดทาการสอบข้อเท็จจริงด้านกฎหมายและคดีความมี
ความล่าช้า ไม่เปนไปตามกาหนดห้วงระยะเวลา
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
1.การตรวจสอบ คานวนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคลอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งคาดว่าในอนาคตเมื่อบรรจุพนักงานส่วน
ตาบลครบทุกอัตราจะทาให้ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคล
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
2.หน่วยงานยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนอัตรากาลัง
เปนจานวนมากทาให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
4.งานนโยบายและแผน
1.การบันทึกข้อมูลในระบบ E – PLAN ยังไม่เปนปจจุบัน
2.การประเมินติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ติดตามผ่านระบบ

E-

PLAN

5.งานสวัสดิการและสังคม
1.ใบสาคัญรับเงิน กรณีรับเงินสดและผู้รับเงินใช้ลายพิมพ์ลายนิ้วมือ
แทนการลงลายมือชื่อในการเอกสารรับเงิน มีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองไว้แต่ไม่ครบถ้วน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
1.3เพื่อให้ขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาฯถูกต้อง
รวดเร็ว
1.4เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนพัฒนาฯได้
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
5.งานสวัสดิการและสังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วน
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปนไป
ด้วยความรวดเร็ว ทันถ่วงที
2.เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปนไปด้วย
ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

2.การจัดทาบัญชีและเอกสารเบิกเงินมีความคลาดเคลื่อน เช่นเลข
บัญชีโอนเงินถูกปิด การเบิกยอดเงินไม่ถูกต้อง ต้องทาการคืนเงิน
หรือเบิกเพิ่มบ่อยครั้ง
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.ปจจุบันไม่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เนื่องจากโอนย้ายไปที่อื่น
2.ขั้นตอน กระบวนการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีเปน
จานวนมาก

3.กิจกรรมการควบคุม
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ได้กาหนด
กิจกรรมการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้น
เลย โดยได้มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมทุก
กิจกรรมให้มีลาดับสายการบังคับบัญชาคอยตรวจสอบ
ผลการดาเนินการงานให้เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงคอยกากับการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มีรายละเอียดของการ
ควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในปงบประมาณ 2562
ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
4.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
5.งานสวัสดิการและสังคม

ผลการประเมิน
กิจกรรมการควบคุมโดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านโตก ประกอบด้วยหลายส่วน เช่น การลาดับสายการ
บังคับบัญชา เพื่อคอยควบคุมกากับงานหรือกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการพัฒนากิจกรรมและวิธีการปฏิบัติให้ความ
รัดกุมอยู่เสมอ และในปงบประมาณ 2562 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านโตก มีกิจกรรมการควบคุมของกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยง ดังนี้
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
1.มีการดาเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.การจัดทาแผนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ และการมีส่วนร่วม
2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
1.มีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายและคดี
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.มีการจัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
2.มีระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
3.มีรายงานการดาเนินงานตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ
4.มีการจัดทาสื่อสารสนเทศเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
5.มีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กาหนด
3.มีระเบียบและข้อกฎหมายในการดาเนินการ
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
1.มีแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล 3 ป
2.มีระเบียบกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล และมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างถูกต้อง
4.งานนโยบายและแผน
1.มีการดาเนินการตามขั้นตอนและตามระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการให้เปนปจจุบัน
5.งานสวัสดิการและสังคม
1.ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพฯและระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย
2.มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง
ผลการประเมิน
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโตก มีการดาเนินการดังนี้
1.มีการปรับปรุงคาสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และมีการปรับปรุงคาสั่งที่เปนปจจุบันอยู่เสมอ
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจัดทา www.bantok.net ระบบ E-lass,
ระบบข้อมูลกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น info, E-plan,
CCIS,
3.มีการดาเนินการจัดทารายงานตามนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ตาบล มีการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการ
อินเตอร์เน็ต และ wifi สาหรับบุคลภายนอก มีการจัดทาช่องทาง
การติดต่อสื่อกับบุคลภายนอก ทั้งระบบโทรศัพท์, Line ,
Facebook เปนต้น แต่ยังพบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารบางท่าน
ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้ ทาให้
การติดต่อสื่อสารบางอย่างมีการติดขัด

5.การติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในเปนประจา โดยมีการกาหนดวางแผน
ระบบการควบคุมภายใน เปนลาดับ ขั้นตอน สายการ
บังคับบัญชา และมีวิธีการปฏิบัติ การเสนอรายงานตาม
สายการบังคับบัญชา อย่างมีขั้นตอน

ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน มีการกาหนดรูปแบบและวิธีการ
ติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งการสังเกต การสอบถาม การ
ตรวจสอบ เปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตกยังมี
การใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน ในบางกรณีให้มีการติดตาม
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงาน แม้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน แต่ยังคงติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเปน
ประจา

แบบ ปค.5
3.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมในของหน่วยงาน ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.งานการเงิน และ
งานการบัญชี
การรับและการเบิก
จ่ายเงิน
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้การรับเงิน
จ่ายเงิน การจัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บ
รักษาเงินเปนไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน
2.มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน
3.เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่ง
เอกสารประกอบการ
ขอเบิกจ่ายล่าช้าทาให้
ต้องรีบเบิกจ่าย

1.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561
2.มีคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เปนลายลักษณ์อักษร มี
ผู้อานวยการกองคลัง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เปนไป
ตามระเบียบหนังสือสั่ง
การ และมติ ครม.
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2.การสอบการรับและ
การนาฝากเงิน
3.มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อน
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละรายการ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน
2.มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน
3.ไม่มีนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในตาม
กรอบอัตรากาลัง

1.ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยแต่ละกอง
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนการ
ดาเนินการเบิกจ่าย
2.นักวิชาการคลังและ
ผู้อานวยการกองคลังมี
การสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน

-งานการเงิน
-งานการบัญชี
-กองคลัง
-กองช่าง
-สานักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลด
ระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน
3.เพื่อให้การเบิกจ่าย
และรายงานการเงิน
ถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

ติดตาม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

2.งานการเงิน และ
1.เจ้าหน้าที่บันทึก
งานการบัญชี
ข้อมูลลงระบบได้แต่ไม่
การใช้งานระบบ Eครบถ้วน
Lass
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อจัด
จ้าง การเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ E lass บรรลุ
วัตถุประสงค์

การควบคุมที่มีอยู่

1.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมและหา
ความรู้เพิ่มเติมจาก
คู่มือการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(E-lass)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.มีเจ้าหน้าที่บางคน
สามารถใช้งานในระบบ
ได้บ้างแต่ยังไม่
ครบถ้วน
2.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบคู่มือการ
ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(E-lass)

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.เนื่องจากการทางาน
บนระบบ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
2.ระบบมีการ
ปรับเปลี่ยน
3.เมื่อมีปญหาไม่
สามารถประสานกับ
กรมฯ (เจ้าของ
โปรแกรม)เพื่อแก้ไข
ปญหาได้ทันที จึงทาให้
การปฏิบัติงานติดขัดไม่
เปนปจจุบัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ให้เจ้าหน้าที่
-กองคลัง
ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือ -สานักปลัด
การปฏิบัติงานในระบ -กองช่าง
E-lass และลงมือ
ปฏิบัติ
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมทุก
ตาแหน่งที่ต้อง
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
E-lass
3.ดาเนินการภายใน
ปงบประมาณ 2562

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
การจัดเก็บรายได้และ
แผนที่ภาษี
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้การจัดทาแผน
ที่ภาษีเปนปจจุบันและ
สามารถใช้งานได้จริง
2.เพื่อให้สามารถ
ติดตามลูกหนี้ของ
อปท. มาชาระหนี้ได้
ครบถ้วน

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.ยังไม่ได้จัดทา
งบประมาณในการ
ดาเนินการปรับปรุง
แผนที่ภาษี
2.ไม่มีบุคลากรในการ
ปรับปรุงและ
ปฏิบัติงานด้านแผนที่
ภาษี
3.โปรแกรมแผนที่ภาษี
เดิมไม่สามารถใช้งาน
ได้
4.ลูกหนี้ยังไม่มาชาระ
หนี้แม้มีการติดตาม
ทวงถามตามระเบียบ
แล้วก็ตาม

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่กอง
คลัง สานักปลัด และ
กองช่าง เข้ารับการ
อบรมเรื่องแผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จัดทา
ทะเบียนคุมลูกหนี้เปน
ปจจุบัน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ยังไม่มีการตั้ง
งบประมาณในการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษี
2.เจ้าหน้าที่จะเข้ารับ
การอบรมการจัดทา
แผนที่ภาษีใน
ปงบประมาณ 2562
3.จัดทากรอบ
อัตรากาลังและบรรจุ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
สามารถปฏิบัติงานแผน
ที่และภาษีได้
4.ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มีการ
จัดทาทะเบียนให้
ถูกต้องตามระเบียบ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.โปรแกรมแผนที่ภาษี
และไม่สามารถใช้งาน
ได้
2.ยังไม่เจ้าหน้าที่มา
บรรจุตามกรอบ
อัตรากาลัง ณ วันที่
30 กันยายน 2562
3.ลูกหนี้ยังมาชาระหนี้
ไม่ครบถ้วนแม้มีการ
ติดตามทวงถาม

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ -กองคลัง
ให้ปฏิบัติงานแผนที่
-สานักปลัด
ภาษีให้สามารถใช้งาน -กองช่าง
ได้เปนปจจุบัน
2.ติดตามลูกหนี้ และ
ลดยอดลูกหนี้ค้างชาระ

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
4.งานการเงิน และ
งานการบัญชี/งาน
พัสดุ
การเบิกจ่ายเงิน/งาน
พัสดุ
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้การจัดซื้อการ
เบิกจ่าย การจัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงิน การ
ควบคุมการเบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิง เปนไป
อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

1.การจัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง
2.การเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง
3.การเบิกจ่ายค่า
น้ามันเชื้อเพลิง

การควบคุมที่มีอยู่

1.ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว179 ลง
วันที่ 9 เมษายน
2561
2.มีคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เปนลายลักษณ์อักษร
3.มีคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่
เบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะเพื่อควบคุม
การเบิกจ่ายของแต่ละ
กอง
4.กากับการเบิกจ่าย
น้ามันเชื้อเพลิงโดยมี
สมุดคุมการเบิกจ่ายและ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.การจัดซื้อในบางครั้ง
ไม่ได้ปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการของ
กรมบัญชีกลาง
2.การเบิกจ่ายน้ามันมี
การลงลายมือชื่อทุก
ครั้ง
3.การจัดทาเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน

1.ในการจัดซื้อน้ามัน
เชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่
บางคนไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของหนังสือสั่ง
การ
2.การเบิกจ่ายค่า
น้ามันเชื้อเพลิงล่าช้า
เนื่องจากเอกสารและ
การลงลายมือชื่อไม่
ครบถ้วน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.กองคลังได้
ดาเนินการปรับปรุง
และจัดทาทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายการ
หนังสือสั่งการแล้ว
2.การจัดซื้อได้
ดาเนินการตามหนังสือ
สั่งการเปนที่เรียบร้อย
แล้ว

-งานการเงิน
-งานการบัญชี
-กองคลัง
-กองช่าง
-สานักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลงลายมือชื่อผู้เบิกจ่าย
ทุกครั้ง
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
5.งานการเงิน และ
งานการบัญชี
การคืนหลักประกัน
สัญญา
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้การควบคุม

ความเสี่ยง

1.การกาหนด
หลักประกันสัญญาให้
เปนไปตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ถือปฏิบัติตาม
1.มีเงินประกันสัญญา
ระเบียบ
ค้างจ่าย
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร

ไม่มี

1.กองคลังได้
ดาเนินการปรับปรุง
และดาเนินการคืนเงิน
หลักประกันสัญญา
เรียบร้อยแล้ว

-งานพัสดุ
-กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
การคืนหลักประกัน
สัญญา เปนไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561
2.ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยมีผู้อานวยการกอง
คลังติดตาม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

3.2.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่
สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.งานก่อสร้างและ
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
การออกแบบและ
รับรองการออกแบบ
งานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม
1.เพื่อให้งานก่อสร้าง
ในโครงการต่างๆ ของ
อบต.ให้เปนไปตาม
ระเบียบถูกต้อง และมี
ความมั่นคงแข็งแรง
สอดคล้องกับงาน
สถาปตยกรรมและ
วิศวกรรม

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.ยังขาดบุคลากรใน
ตาแหน่งวิศวกร
สถาปนิก ในการ
ออกแบบตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ระเบียบกาหนดให้มี
ผู้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเปนผู้รับรอง
การออกแบบควบคุม
งาน

1.ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจ้าง
เอกชนออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง
อ้างถึงให้จ้างเอกชน
หรือหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องเปน
ผู้ออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างและ
หลักเกณฑ์การ
ออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างของส่วน
ราชการ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่นๆ เช่น
กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และส่วนราชการ
ที่มีหน่วยงานออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุม
งานก่อสร้าง

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.การขอความ
อนุเคราะห์วิศวกร,
สถาปนิก รับรองจาก
ต่างหน่วยงานเปนไป
ด้วยความล่าช้า
เนื่องจากทุกหน่วยงาน
มีภารกิจหน้าที่ของ
ตนเอง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.อปท.ควรดาเนินการ -กองช่าง
จัดตั้งงบประมาณจ้าง
เอกชนในการออกแบบ
และรับรองการก่อสร้าง
อาคาร
2.อปท.ควรสรรหา
บุคลากรในตาแหน่ง
วิศวกรและสถาปนิก
3.ส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในหลักสูตรที่กรม
ส่งเสริมฯ กาหนดเพื่อ
เปนแนวทางในการ
แก้ไขปญหาต่อไป

3.2.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
1.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาด้านต่างๆ
1.2เพื่อให้เปนแนวทางใน
การจัดทางบประมาณ
ประจาป
1.3เพื่อให้โครงการตาม
แผนพัฒนาสามรถนาไป
นาไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว
1.4เพื่อให้ขั้นตอนของ
การจัดทาแผนพัฒนาฯ
ถูกต้อง รวดเร็ว
1.5เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
การเปลี่ยนแปลง/
แก้ไข/เพิ่มเติมเปน
จานวนมาก และหลาย
ครั้งทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนของโครงการ
และการทางานเกิด
ความล่าช้า

1.มีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและตาม
ระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงาน
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.การจัดทาแผนมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ
และการมีส่วนร่วม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.การจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/
เพิ่มเติมเปนจานวนมาก
และหลายครั้งทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนของ
โครงการ
2.การทางานเกิดความ
ล่าช้า ไม่ทันต่อ
สถานการณ์ปจจุบัน
3.การกาหนดลาดับของ
การจัดทาโครงการไม่
สอดคล้องกับนโยบาย
และความต้องการของ
ฝายบริหารทาให้ต้อง
เปลี่ยนแปลงแผน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.ระเบียบของแผนฯ มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย
2.มีการกาหนดขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมไว้หลายขั้นตอน
3.ประชาชนเกิดความ
เบื่อหน่ายไม่ให้
ความสาคัญของการเข้า
ร่วมประชาคม
4.เจ้าหน้าที่ต้องทางาน
ซ้าซ้อนหลายครั้งหลาย
ขั้นตอน ทาให้บางครั้ง
เกิดความล่าช้า

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา -งานนโยบาย
ระเบียบให้ชัดเจน
และแผน
2.ประชาสัมพันธ์ให้
-สานักปลัด
ประชาชนทราบถึง
ความสาคัญของการ
จัดทาแผนพัฒนาฯ
3.เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รวดเร็ว รอบคอบและ
ถูกต้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

ผู้รับผิดชอบจัดทา
แผนพัฒนาฯได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา

2.งานกฎหมายและคดี
งานกฎหมายและนิติกรรม
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายเปนไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้อง ตาม
ระยะเวลา
1.2เพื่อให้การปฏิบัติงาน
กฎหมายมีความถูกต้อง
และเปนธรรม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่มี
การจัดทางานกฎหมาย
และคดีให้เปนไปตาม
ห้วงเวลา
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว

-งานกฎหมาย
และคดี
-สานักปลัด
-ผู้บริหาร
หน่วยงาน

บ่อยครั้ง
ทั้งหมดยังเปนความ
เสี่ยงที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการและ
ควบคุมต่อไป
1.การดาเนินการการ
สอบข้อเท็จจริงและ
การพิจารณาด้าน
กฎหมายมีความล่าช้า
เนื่องจากมีข้อกฎหมาย
ที่ต้องนามาพิจารณา
เปนจานวนมาก จึง
จาเปนต้องพิจารณา
และทาอย่างรอบคอบ

1.มีเจ้าหน้าที่ด้าน
กฎหมายรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายและคดี
2.มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และ
กฎหมายกาหนด
3.มีระเบียบและข้อ
กฎหมายในการ
ดาเนินการ

1.การจัดทาการสอบ
ข้อเท็จจริงด้านกฎหมาย
และคดีความมีความ
ล่าช้า ไม่เปนไปตาม
กาหนดห้วงระยะเวลา
ซึ่งเปนความเสี่ยงที่
จะต้องติดตามและ
ควบคุมต่อไป

1.การดาเนินการการ
สอบข้อเท็จจริงและการ
พิจารณาด้านกฎหมายมี
ความล่าช้า เนื่องจากมี
ข้อกฎหมายที่ต้องนามา
พิจารณาเปนจานวนมาก
จึงจาเปนต้องพิจารณา
และทาอย่างรอบคอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
3.งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานบุคล
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อให้งานบริหารงาน
บุคลมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงานและภารกิจ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.การตรวจสอบ
คานวนค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคลอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 20
ซึ่งคาดว่าในอนาคตเมื่อ
บรรจุพนักงานส่วน

1.ขาดอัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หลายอัตรา
2.เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่หลายตาแหน่งเพื่อ
ทดแทนอัตรากาลังที่ยัง

1.ขอรับการโอน(ย้าย)
การบรรจุเจ้าหน้าที่ให้
เปนไปตามแผน
อัตรากาลัง 3 ป
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ

1.การปรับปรุง
1.แผนอัตรากาลัง
ตาแหน่ง การสรรหา พนักงานส่วนตาบล 3
การบรรจุแต่งตั้ง ยังไม่ ป
เปนไปตามแผน
อัตรากาลังพนักงาน
ส่วนตาบล

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-งานบริหารงาน
บุคล
-สานักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-ผู้บริหารของ

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยสามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคลไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของ
งบประมาณประจาป

ความเสี่ยง

2.มีตาแหน่งพนักงาน
ส่วนตาบลว่างเปน
จานวนมาก
3.ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคล

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

ตาบลครบทุกอัตราจะ ไม่ได้รับการบรรจุ
ทาให้ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคลเพิ่มขึ้น
อย่างมาก
2.หน่วยงานยังขาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามแผนอัตรากาลังเปน
จานวนมากทาให้การ
ปฏิบัติ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อบรมเพื่อที่จะสามารถ หน่วยงาน
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3.บริหารค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคล
ไม่ให้เกินร้อยละ 40
ตามที่กฎหมายกาหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
4.งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.1เพื่อใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาด้านต่างๆ
และเปนแนวทางในการ
จัดทางบประมาณ
1.2เพื่อให้โครงการตาม
แผนพัฒนาสามรถนาไป
นาไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว
1.3เพื่อให้ขั้นตอนของ
การจัดทาแผนพัฒนาฯ
ถูกต้อง รวดเร็ว
1.4เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจัดทา
แผนพัฒนาฯได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ E – plan ยังไม่
เปนปจจุบัน
2.การประเมินติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ไม่ได้ติดตามผ่านระบบ
e-plan

1.มีการดาเนินการตาม
ขั้นตอนและตาม
ระเบียบของแผนฯ
2.มีคาสั่งแบ่งงาน
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.มีการแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ดาเนินการให้เปน
ปจจุบัน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ E – plan ยังไม่
เปนปจจุบัน
2.การประเมินติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้
ติดตามผ่านระบบ eplan

1.การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ E – plan ยังไม่
เปนปจจุบัน
2.การประเมินติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้
ติดตามผ่านระบบ eplan

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา -งานนโยบาย
ระเบียบให้ชัดเจน
และแผน
2.เร่งรัดการปฏิบัติงาน -สานักปลัด
ของเจ้าหน้าที่ให้มีความ
รวดเร็ว รอบคอบและ
ถูกต้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

5.งานสวัสดิการและ
สังคม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ปวยเอดส์เปนไป
ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการ
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
เงินถูกต้อง ครบถ้วน

1.การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ปวยเอดส์มีความ
ถูกต้องหรือไม่
2.การจัดทาเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินมี
ความถูกต้องเปนไป
ตามระเบียบหรือไม่
3.สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันตามกาหนดตาม
ระเบียบหรือไม่

1.ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
และระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
2.มีคาสั่งแบ่งงาน
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ก่อนการเบิกจ่ายทุก
ครั้ง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.ใบสาคัญรับเงิน กรณี
รับเงินสดและผู้รับเงินใช้
ลายพิมพ์ลายนิ้วมือแทน
การลงลายมือชื่อในการ
เอกสารรับเงิน มีพยาน
ลงลายมือชื่อรับรองไว้
แต่ไม่ครบถ้วน
2.การจัดทาบัญชีและ
เอกสารเบิกเงินมีความ
คลาดเคลื่อน เช่นเลข
บัญชีโอนเงินถูกปด การ
เบิกยอดเงินไม่ถูกต้อง
ต้องทาการคืนเงินหรือ
เบิกเพิ่มบ่อยครั้ง

1.ใบสาคัญรับเงิน กรณี
รับเงินสดและผู้รับเงินใช้
ลายพิมพ์ลายนิ้วมือแทน
การลงลายมือชื่อในการ
เอกสารรับเงิน มีพยาน
ลงลายมือชื่อรับรองไว้แต่
ไม่ครบถ้วน
2.การจัดทาบัญชีและ
เอกสารเบิกเงินมีความ
คลาดเคลื่อน เช่นเลข
บัญชีโอนเงินถูกปด การ
เบิกยอดเงินไม่ถูกต้อง
ต้องทาการคืนเงินหรือ
เบิกเพิ่มบ่อยครั้ง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ตรวจทานเอกสารก่อน
การเบิกและการส่งคืน
เอกสารให้ครบถ้วน
ก่อนทุกครั้ง
2.การจัดทาเอกสาร
การคืนเงินหรือการเบิก
เงินเพิ่มให้จัดทาเปน
ลายลักษณ์อักษร
3.กาชับเจ้าหน้าที่ให้มี
การตรวจทาน
ตามลาดับทุกครั้ง

-งานสวัสดิการ
และสังคม
-สานักปลัด
-กองคลัง

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
6.งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยเปนไปด้วยความ
รวดเร็ว ทันถ่วงที
2.เพื่อให้การช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยเปนไป
ด้วยถูกต้องตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ

ความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

1.การจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัยมีความล่าช้า
หรือไม่
2.การจัดทาเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินมี
ความถูกต้องเปนไป
ตามระเบียบหรือไม่

1.ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย
2.มีคาสั่งแบ่งงาน
มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3.ก่อนการเบิกจ่ายมี
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ก่อนการเบิกจ่ายทุก
ครั้ง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1.การช่วยเหลือมีความ
ล่าช้าเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ที่โอนย้ายมา
ไม่มีประสบการณ์ในการ
ทางาน และจัดทา
เอกสารล่าช้า
2.เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายมีเปนจานวน
มาก ประกอบกับ
ผู้ประสบภัยมีเปน
จานวนมากเช่นกัน
3.ขั้นตอนการเบิกจ่ายมี
หลายขั้นตอน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

1.ปจจุบันไม่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เนื่องจาก
โอนย้ายไปที่อื่น
2.ขั้นตอน กระบวนการ
และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายมีเปนจานวน
มาก

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ตรวจทานเอกสารก่อน
การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ก่อนทุกครั้ง
2.มอบหมายเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร
ปฏิบัติงานแทน
3.ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายการ
ปฏิบัติงานแทนเข้ารับ
การอบรมเพิ่มเติม
ความรู้

-งานปองกัน
และบรรเมาสา
ธารณภัย
-สานักปลัด
-กองคลัง

บทที่ 4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ในเทศบาลตาบลท้ายดง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง
ข้อมูลที่ได้รับจาการประเมินความเสี่ยงจะเปนสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะนามากาหนดเปนมาตรการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะนามากาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควรอยู่ในระดับ “H”
และ “E” ซึง่ เปนความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ได้จึงมีความจาเปนต้องปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามเปาหมายของการบริหารความเสี่ยง
เมื่อดาเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตาม
ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น
M

H

H

E

E

M

M

H

H

E

L

M

M

H

E

L

M

M

M

H

L

L

M

M

H

ระดับผลกระทบ
“ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ นามาเทียบกับตาราง
Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเปน 4 ระดับ ดังนี้
“L”(Low)
“M”(Medium)
“H”(High)
“E”(Extreme)

ในช่องแถบ
ในช่องแถบ
ในช่องแถบ
ในช่องแถบ

“สีเขียว”
“สีเหลือง”
“สีส้ม”
“สีแดง”

ถือเปนความเสี่ยงระดับ
ถือเปนความเสี่ยงระดับ
ถือเปนความเสี่ยงระดับ
ถือเปนความเสี่ยงระดับ

“น้อยถึงน้อยที่สุด”
“ปานกลาง”
“สูง”
“สูงมาก”

“โอกาส” หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนนเทียบจากตาราง
“เกณฑ์”การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณาระดับความเป
นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซ้ายมือสุด ดังนี้

เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส
L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring)
คะแนน
(L)

แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับโอกาส

การดาเนิน
โครงการ

การปฏิบัติงาน
ประจา

เทียบกับครั้งของ
การดาเนินการ

ประมาณ %
ของการ
ดาเนินการ

เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง

เกือบทุกครั้ง
ของการ
ดาเนินงาน

50%

ปละหลายครั้ง

40%

เกิดขึ้นได้ทุกป

30%

5

สูงมาก

เกิดขึ้นแน่นอน

4

สูง

เกิดขึ้นได้เสมอ

3

ปานกลาง

เกิดขึ้นได้บ้าง

2

น้อย

เกิดขึ้นได้น้อย

อาจเกิดขึ้นบ้าง
ในบางครั้ง

เกิดขึ้นได้ในช่วง
1 - 2 ป

20%

1

น้อยมาก

เกิดขึ้นได้ยาก

แทบจะไม่
เกิดขึ้นเลย

ไม่เกิดขึ้นเลย
ในช่วง 3 ป

10%

เกิดขึ้นเกือบเป
นประจา
เกิดขึ้นได้หลายครั้ง

“ผลกระทบ” หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความสาเร็จของ วัตถุ
ประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ” เทียบ
ระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง”
กับช่อง “คะแนน (I)” ซ้ายมือ ดังนี้

เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับผลกระทบ
I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring)
แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเปาหมายความสามารถหรือผลดาเนินงานขององค์กร

ด้
คะแนน
(I)

5

4

3

2

1

ระดับ
ผลกระทบ

สูงมาก

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ

เปาหมาย
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ด้

หน้าที่รับผิดชอบ
หลักเสียหาย

ต่ากว่าเปาหมาย
มาก
หรือที่เคยทามาใน
อดีต

สูง

หน้าที่รับผิดชอบ
สาคัญเสียหาย

ต่ากว่าเปาหมาย
อย่างมีนัยสาคัญ

ปานกลาง

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
เสียหาย

ต่ากว่าเปาหมาย
อย่างชัดเจน

น้อย

บางส่วนของหน้าที่
ความรับผิดชอบ
เสียหาย

ต่ากว่าเปาหมาย
เพียงเล็กน้อย

น้อยมาก

ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ยังคงได้ตามเป
าหมาย

สูญเสียโอกาส

ความพึง
พอใจ/
ความเชื่อถือ
ของ
ผู้รับการ
บริการ

ชื่อเสียง
องค์กร

1 คะแน

องค์กรไม่
สามารถ
รับผิดชอบได้

ต้องหยุด
ดาเนินการ
ในช่วงเวลา
หนึ่ง

เกิดการร้อง
เรียน
หรือเลิกใช้
บริการ

มีการเผย
แพร่ข่าวทั้ง
สื่อภายใน
และต่าง
ประเทศ

2 คะแนน

ต้องยกเลิก
บาง
โครงการ
เพื่อจัดสรร
หา
งบประมาณ

ต้องหยุด
ดาเนินการ
ในช่วง 1 - 2
วัน

3 คะแนน

กระทบต่
อการจัดสรร
งบประมาณ
ภายใน

ผลคะแนน
ตาม
ตัวชี้วัด

มูลค่าความ
เสียหาย
อาจเกิดขึ้น
ได้

การ
ดาเนินงาน

งบประมาณที่
สูญเสีย

ร้ายแรง

ตั้งแต่
10,000,000
บาท
ขึ้นไป

ผู้รับบริการไม่
พอใจ

มีการเผย
แพร่ข่าวใน
หนังสือพิมพ์

กระทบมาก

ตั้งแต่
500,000 บาท
ไม่เกิน
10,000,000
บาท

ต้องหยุด
ดาเนินการ
ภายใน 1 วัน

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้ตามข้อกา
หนด

มีข่าวลือ
ออกไปสู่
นอกองค์กร

กระทบปาน
กลา

ตั้งแต่
100,000 บาท
ไม่เกิน
500,000
บาท

4 คะแนน

กระทบต่
อการจัดสรร
หา
งบประมาณ
ใน
ระดับ
สานัก/กอง

หยุดแก้ไข
เล็กน้อย

กระทบต่อคุณ
ภาพ
การให้บริการ

มีข่าวลือ
ภายในองค์
กร

กระทบ
เล็กน้อย

ตั้งแต่
10,000 บาท
ไม่เกิน
100,000
บาท

5 คะแนน

สามารถ
ยอมรับได้

การดาเนินการ
ล่าช้า

กระทบต่อคุณ
ภาพ
การให้บริการ
เล็กน้อย

อาจส่งผลต่
อชื่อ
เสียงได้

ละเลยได้

ไม่เกิน 10,000
บาท

การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร “C” ถ้า
ผลกระทบทาให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ/การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่
สอดคล้องกับการนากฎหมายไปใช้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เปนจานวนมาก การไม่ควบคุมกากับการ
ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียน เปนต้น
2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถ้าผลกระทบทาให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่
คะแนนลงในช่อง “S” เปนความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จตามเปาหมายของนโยบายและแผนกล
ยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เปนระยะ หรืองาน/โครงการตาม
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เปนไปตามแผนที่กาหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ดาเนินการไปก่อนแล้ว
เกิดความล่าช้าไม่สามารถดาเนินได้ตามเปาหมายและระยะเวลาตามที่กาหนด เปนต้น
3. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O” ถ้าผลกระทบทาให้เกิดความเสี่ยง
ด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เปนความเสี่ยงที่กระทบกับการดาเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยทาให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในตาแหน่งและงานเดิมเปนเวลานานอาจทา
ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มีมาตรฐานและสอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถ
ที่โปรแกรมสามารถรองรับการทางานได้ เปนต้น
4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบทาให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่
คะแนนลงในช่อง “F” เปนความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่
มีประสิทธิภาพทาให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาดผู้บริหารและผู้
ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบ
ระบบความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เปนต้น
ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู ่/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ประกอบด้วย
“ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู ่ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็จตามวัตถุ
ประสงค์ของหน่วยงาน 4 ด้าน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรการบริหารส่วนตาบล
องครักษ์ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ดาเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน
“ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู ่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทางลบหากมี “ความ
เสี่ยงที่มีอยู่” เปนการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล “3. การประเมินระดับความเสี่ยง”
“มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อทาให้ “ความเสี่ยง
ที่มีอยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู ่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับที่ยอมรับได้
“ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเปนตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่
มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู ่ เช่น จานวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจน
นาการบริหารความเสี่ยงไปใช้เปนเครื่องมือในการปองกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน

4.2 แผนดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.งาน/โครงการ/กระบวนการ
3.การประเมินความเสี่ยง
เพื่อลดความเสี่ยงต้านกลยุทธ์ในการ
การรับและการเบิกจ่ายเงิน
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
บริหารความเสี่ยงการขององค์การ
C
S
บริหารส่วนตาบลบ้านโตกให้มีความ
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
สะดวกรวดเร็ว
1
O
F
1
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง
ต.ค – 30 ก.ย. 63
5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
การจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ความสี่ยงที่มีอยู่
(ระบุ)
ครบถ้วน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่
(ระบุ)
มาตราการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัตความเสี่ยง

(ระบุ)
(ระบุ)

ไม่มีนักวิชาการตรวจสอบภายในตาม
กรอบอัตรากาลัง
เปดกรอบรับตรวจสอบภายใน
ดาเนินการบริหารตรวจสอบภายใน
ตามกรอบที่กาหนด ร้อยละ 100

แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.งาน/โครงการ/กระบวนการ
3.การประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบได้แต่ไม่ครบถ้วน
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
ในระบบ E lass บรรลุวัตถุประสงค์
C
S
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
1
O
F
1
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง
ต.ค – 30 ก.ย. 63
5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ความสี่ยงที่มีอยู่
เนื่องจากการทางานบนระบบ เจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการ
(ระบุ)
ปฏิบัติงาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่
มาตราการจัดการความเสี่ยง

(ระบุ)
(ระบุ)

ตัวชี้วัตความเสี่ยง
(ระบุ)

มีเจ้าหน้าที่บางคนสามารถใช้งานใน
ระบบได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้เพิ่ม
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและหา
ความรู้เพิ่มเติมจากคู่มือการปฏิบัติงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(E-lass

4.3 แผนดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง
แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.งาน/โครงการ/กระบวนการ
3.การประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ
การออกแบบและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
ของ อบต.ให้เปนไปตามระเบียบถูกต้อง
C
S
และมีความมั่นคงแข็งแรงสอดคล้องกับ
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
1
O
F
1
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง
ต.ค – 30 ก.ย. 63
5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ความสี่ยงที่มีอยู่
ยังขาดบุคลากรในตาแหน่งวิศวกร
สถาปนิก ในการออกแบบตามระเบียบ
(ระบุ) ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระเบียบกาหนดให้
มีผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเปนผู้
รับรองการออกแบบควบคุมงาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่
การขอความอนุเคราะห์วิศวกร,
สถาปนิก รับรองจากต่างหน่วยงาน
(ระบุ) เปนไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากทุก
หน่วยงานมีภารกิจหน้าที่ของตนเอง
มาตราการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัตความเสี่ยง

(ระบุ)
(ระบุ)

อปท.ควรสรรหาบุคลากรในตาแหน่ง
วิศวกรและสถาปนิก
ดาเนินการบริหารวิศวกรตามกรอบที่
กาหนด ร้อยละ100

4.4 แผนดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสานักปลัด
แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.งาน/โครงการ/กระบวนการ
3.การประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้โครงการตามแผนพัฒนาสามรถ งานนโยบายและแผน
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
นาไปนาไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
C
S
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
1
O
F
1
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง
ต.ค – 30 ก.ย. 63
5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ความสี่ยงที่มีอยู่
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมเปนจานวน
(ระบุ) มาก และหลายครั้งทาให้เกิดความ
ซ้าซ้อนของโครงการและการทางานเกิด
ความล่าช้า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่
.เจ้าหน้าที่ต้องทางานซ้าซ้อนหลายครั้ง
(ระบุ) หลายขั้นตอน ทาให้บางครั้งเกิดความ
ล่าช้า
มาตราการจัดการความเสี่ยง
เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มี
(ระบุ) ความรวดเร็ว รอบคอบและถูกต้อง
ตัวชี้วัตความเสี่ยง

(ระบุ)

มีคาสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน

แผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโตก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2.งาน/โครงการ/กระบวนการ
3.การประเมินความเสี่ยง
เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสา การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
ธารณภัยเปนไปด้วยความรวดเร็ว ทัน
C
S
ถ่วงที
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
1
O
F
1
ระดับตัวเลข ระดับตัวเลข
4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง
ต.ค – 30 ก.ย. 63
5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ความสี่ยงที่มีอยู่
การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
(ระบุ) ภัยมีความล่าช้าหรือไม่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่
(ระบุ)
มาตราการจัดการความเสี่ยง
(ระบุ)
ตัวชี้วัตความเสี่ยง

(ระบุ)

ปจจุบันไม่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่องจากโอนย้ายไปที่อื่น
ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการ
ปฏิบัติงานแทนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
ความรู้
เปดกรอบบรรเทาสาธารณภัย

