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สารบัญ

เรื่อง หนา
1 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน ๑

ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๑ บทนํา ๑
๑.๒ วัตถุประสงค ๒
๑.๓ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ ๓
๑.๔ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๗
๑.๕ กลไกของโครงสรางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๘

2 แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of Risk Management) ๙
๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ๑๐
๒.๒ การควบคุมภายใน (Internal Control) ๑๑
๒.๓ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ๑๒
๒.๔ องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๑๒
๒.๕ ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒๔

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด ๒๕

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด ๒๖

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ การกรอกขอมูลแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ๒๘

ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ๑ รายงานการประเมินองคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ๒๙
การควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบ ๒ แผนการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ ๓๔
พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบ ๓ แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร ๔๓
สวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แบบ ๔ รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน ๔๕
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔ กรอบระยะเวลาดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ ๔๗
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บรรณานุกรม ๔๘



ภาคผนวก
๑ : รายงานการประเมินองคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒ : แผนการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓ : แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔ : รายงานการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



แนวทางการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลองตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

**************************

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรไดมีประกาศ เรื่อง เจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐทีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอม
อํานวยความสะดวกแกประชาชน จึงไดกําหนดใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ตามแผนท่ีไดกําหนดไวตามระบบฯ และรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการเปนรายไตรมาสตอ
“คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทร” ตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ดังนี้



1. ใหสํานักปลัดรวบรวมและประมวลผลการดําเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ซึ่งไดดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไวไว โดยขอใหกรอกขอมูลตามแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของสวน
ราชการในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ดังตอไปนี้

ลําดับ แผนการดําเนินงานของสวนราชการใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล

ตลาดไทร

แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
การควบคุมภายในของสวนราชการในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
๑. แผนและแบบรายงานการดําเนินงาน

ตามแผนการควบคุมภายในของสวน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
256๒ ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ. 256๒

แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

๒. แผนและแบบรายงานการดําเนินงาน
ตามแผนการควบคุมภายในของสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 256๒ ระบบงานการเงินและบัญชี

แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

๓. แผนและแบบรายงานการดําเนินงาน
ตาม แผนการควบคุมภายในของสวน
ราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 256๒

แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุม
ภายในของสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒

โดยมีรายละเอียดตามหมายเลขในแบบฯ ดังตอไปนี้



1. แบบ ๑ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ใหหนวยงานประเมินความเสี่ยงของสวน
ราชการและกําหนดวิธีการควบคุมภายในของสวนราชการ และรายงานเปนรายไตรมาส



2. แบบ ๒ แผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร เปนแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ ระบบงานการเงินและบัญชี รายงานผลเปนราย
ไตรมาส



๓. แบบ ๓ แบบรายงานตามแผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ ควบคุมภายในของหนวยงานซึ่งเชื่อมโยงกับแบบ
ท่ี ๒ ท่ีพบจุดออน โดยแบบท่ี ๓ ใหหยิบยกความเสี่ยงท่ีพบจากแบบท่ี ๒ มาแลวดําเนินการจัดทําแผนการ
ควบคุมพรอมระบุวิธีการควบคุมและกําหนดการแลวเสร็จ รายงานผลเปนรายไตรมาส



๔. แบบ ๔ รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เปนแบบสรุปรายงานผลการดําเนินงานฯ ท้ัง 3 แบบตามท่ีกลาวมา
ขางตน พรอมท้ังรวบรวมแผนและแบบรายงานฯ ท้ังหมดท่ีหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทร รายงานผลมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เปนรายไตรมาส ภายใน 10 วันทําการของเดือนแรก
ของไตรมาสถัดไป

หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามไดท่ีนางพจณีย  สุปฏิ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
ปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

********************************************



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
เรื่อง ประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓

ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
...............................................

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติใหดําเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจึงไดมีการประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม จึงขอประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทรถือปฏิบัติและดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง ตอไป

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิชญ  หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลองตลาดไทร



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี ๑๑๗/256๒

เรื่อง มอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ประจําปงบประมาณ 256๓

-------------------------------------------------------------
ดวย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอ ๓ แหงหลักเกณฑดังกลาว กําหนดใหหนวยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐท่ีแนบทายหลักเกณฑฉบับนี้ โดยองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทรถือเปนหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑนี้

จึง อาศัยอํานาจตามความขอ ๔ แหงหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ มอบหมายผูรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ประจําปงบประมาณ 256๓ ดังนี้

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ี ประธานกรรมการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๒. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร กรรมการ
๓. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๗. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
๘. นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
โดยใหผูท่ีไดรับการมอบหมายมีหนาท่ีตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สําหรับหนวยงานของรัฐขอ ๕ ใหผูรับผิดชอบมีหนาท่ี ดังนี้
(๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

/ท้ังนี้...



- ๒ -

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปนตนไป
สั่ง  ณ  วันท่ี ๒๑ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิชญ  หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
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