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1.1 หลักการและเหตุผล

บทที่ 1
บทนํา

ตามที่ เทศบาลตําบลหวานใหญ ไดมีประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตําบลหวานใหญ เพื่อใหหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญ
ใช เป นเครื่ องมือในการป องกัน ความเสี่ย งและความผิด พลาดที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการดํา เนิ นงาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational Risk : O)
3. ความเสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk : F)
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : C)
ปงบประมาณ 2564 หนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหนวยงาน ซึ่งผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวพบวายังมีความ
ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทุกหนวยงาน จึงทํา ใหยังไมสามารถปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาด
ของแตละหนวยงานไดตามวัตถุประสงคของการนํา การบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารและบรรลุเปาหมายขององคกรได
ดังนั้น ในปงบประมาณ 2564 เทศบาลตําบลหวานใหญจึงไดปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
ความ เสี่ยงของหนวยงานในสังกัด ใหทุกหนวยงานวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกํา หนด
มาตรการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดใหอยูในระดับที่ยอมรับไดไมกระทบ
ตอการ บรรลุเปาหมายขององคกร ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปญหาและปจจัยความจํา เปนตางๆ ที่
แตกตาง กันไป ทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการนําการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการ
บริหาร ปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดํา เนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองคกร แนว
ทางการ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ในปงบประมาณ 2564 ที่เทศบาลตําบลหวาน
ใหญจัดทําขึ้นฉบับ นี้ มีวัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญใชเปนแนวทางการ
ดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ในการปฏิบัติ
หนาที่สนับสนุนการ บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนชาวตําบลหวานใหญไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว เปนธรรม
ภายใตหลักการทํางาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแนวทางดานการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO และหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจและรับทราบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และของแตละหนวยงาน และสามารถนํา ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับใชในการสื่อสาร การบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธขององคกร
4. เพื่อใหการนําการบริหารความเสี่ยงไปปรับใชในองคกรเพื่อสรางผลการดํา เนินงานและเพิ่มมูลคา
ขององคกรใหมีความยั่งยืน
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1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
มาตรา 3/1 บัญญัติวา “ การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและการยุบเลิกหนวยงานที่ไมจํา เปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจาย
อํ า นาจตั ด สิ น ใจ การอํ า นวยความสะดวกและการตอบสนองความต อ งการของประชาชน ทั้ ง นี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํา นึงถึงความรั บผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ”
2. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
บัญญัติวา “ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ”
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 50 วรรค
สองบัญญัติวา “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูล
ข า วสาร ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการนั้ น และหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด”
4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติวา “ใหหนวยงานของ
รัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด”
เทศบาลตําบลหวานใหญ ไดใหความสําคัญตอแนวทางการพัฒนาองคกรโดยนําแนวทางมาใชในการ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่มีผลตอความสําเร็จของยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหวานใหญ รวมทั้งได
มี การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการมาตั้งแตป 2563 เปนตนมา
1.4 ขอบเขตของการจัดทําคูมือ
1. เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Tread
way) ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.)
2. แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบล
หวานใหญใหเปนไปตามหลักสากลและนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1. มีคูมือในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ซึ่งเปนแนวทางในการ
บริหาร โอกาสและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2. ผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตําบลหวานใหญ มีความรู ความเขาใจถึงแนวทาง วิธีการ
ขั้นตอน กระบวนการในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร และของแตละหนวยงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและใชเปนแนวทางการจัดการความรูของเทศบาล
ตําบลหวานใหญ

บทที่ 2
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง
การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานที่กําหนดไวอาจตองเผชิญกับปญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งการที่บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือ
เปนความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับโอกาสและความรุนแรงของปจจัยหรือ
เหตุ ก ารณ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข องหรื อเผชิ ญ อยู ดั งนี้ แนวคิ ด ในการบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง ได ถูก นํ า มาใช ใ นการ
เตรียมการเพื่อปองกัน “ปญหา” จาก “ปจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรโดยรวม
2.1 ความหมาย คําจํากัดความ
1. ความเสี่ยง(Risk) หมายถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคตและอาจสงผลกระทบในดาน
ลบที่ไมตองการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมมีขอมูลหรือไมมีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกลาวได
วาเปนการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง
2. การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดําเนินการ(หรือไมดําเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของ
การขาดขอมูลที่ชัดเจน ไมครบถวน เปนเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการ
ตัดสินใจนั้นอาจเปนไปตามความดาดหมายหรือตรงกันขามก็ได
3. ปจจัยเสี่ยง(Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขั้นไดอยางไร และ
ทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกํา หนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
4. เหตุการณ(Event) หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหลงภายในหรือภายนอก ที่สงผลตอการ
นํากลยุทธไปปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เหตุการณเหลานั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวก
ตอการดําเนินงานโดยผลในเชิงลบนั้นถือวาเปน “ความเสี่ยง(Risk)” สําหรับผลในเชิงบวกถือเปนการสราง
“โอกาส(Opportunity)”
5. การบริหารความเสี่ยง(Risk Managment) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการให
โอกาสที่เกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับได
2.2 ประเภทของความเสี่ยง
ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบงกลุมความเสี่ยงประเภทตางๆ เพื่อสะดวกในการคนหา ระบุ
ประเมิน จัดลําดับ และกําหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ไดแยกประเภทความเสี่ยง
ดังนี้
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสม ชัดเจน หรือไมเพียงใด
(2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ กระบวนการ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงานวามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีพอเพียงใด
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่อง
งบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจายตางๆ ที่เกินความจําเปน
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การไมสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปน
อุ ป สรรคต อการปฏิ บั ติ งาน หรื อปฏิ บั ติ ได ทัน ตามเวลาที่ กํา หนด และอาจมี ผ ลการลงโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงนั้นไดยึดหลักการสํา คัญตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งไดรับการ
ยอมรั บวาเปน แนวทางในการสงเสริมการบริหารความเสี่ยงและเปนหลักปฏิ บัติที่เปน สากล และหลั กการ
บริหาร กิจการบานเมืองที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO การบริหารความเสี่ยง
มาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว ทางการกําหนดนโยบายการ
บริหารงาน การดําเนินงาน และบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑.สภาพแวดลอมภายในองคกร(Internal
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร
Environment)
๒.การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
๓.การระบุความเสี่ยง หรือบงชี้เหตุการณ( Event
การติดตาม ประเมินผล
การกําหนด วัตถุประสงค์
Identification)
๔.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การระบุความเสียง
สารสนเทศ และการสือสาร
๕.การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
๖.กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information &
กิจกรรมการ ควบคุม
การประเมิน ความเสียง
Communication)
๘.การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การจัดการความ เสียง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
1. สภาพแวดลอมในองคกร(Internal Environment)
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององคกร สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การ
บงชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน วัฒนธรรม
องคกร นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตรขององคกร ความซื่อสัตยและ
คุณคาแหงจริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสรางองคกร การมอบหมายอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติดานตางๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เปนตน
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ความชัดเจน กําหนดเปนมาตรฐานและมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรเกิดความเขาใจที่ตรงกันในขั้นตอนการ
พิจารณาเพื่อใหองคกรมีการสรางสภาพแวดลอมภายในองคกรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง
2. การกําหนดวัตถุประสงค(Objective Setting)
การกําหนดวัตถุป ระสงค เปนขั้น ตอนเริ่มตนสํา หรับกระบวนการบริหารความเสี่ ยงในการกํา หนด
วัตถุประสงคควรจัดทําเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความ
เสี่ยงที่หนวยงานยอมรับได รวมทั้ง ควรมีการสื่อสารใหแกทุกหนวยงานรับทราบเพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน
องคกรตองกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงาน กอนที่จะทํา การระบุเหตุการณความ
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของวัตถุประสงคหรือเปาหมายนั้น โดยวัตถุประสงคตองสอดรับกับการ
ยอมรับในความเสี่ยง(Risk Appetite) การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของแผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนยุทธศาสตร ของเทศบาล
หว านใหญ มี การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ที่ชั ด เจนช ว ยใหการระบุ และวิ เ คราะห ความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ้ น ได อย าง
ครบถวน โดยเทคนิคการกําหนดวัตถุประสงคมีหลายเทคนิค เชน อาจคํานึงถึงหลัก SMART ไดแก
Specific : มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนหรือผลลัพธที่ตองการที่ทุกคนสามารถเขาใจไดอยาง
ชัดเจน
Measurable : สามารถวัดผลการบรรลุวัตถุประสงคหรือประเมินผลได
Achievable : สามารถปฏิบัติใหบรรลุไดมีความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงคภายใตเงื่อนไข
การใชทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน
Relevant : มีความเกี่ยวของ มีความสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายในการดํา เนินงานของ
องคกร
Timeliness : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนสามารถกําหนดระยะเวลาที่ตองการบรรลุผลไดชัดเจน
3. การบงชี้เหตุการณ(Event Identification)
การบ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ หรื อ การระบุ ค วามเสี่ ย งเป น ขั้ น ตอนของการบริ ห ารความเสี่ ย งในการระบุ
เหตุการณ หรือปจจัยที่องคกรเผชิญอยูหรือแฝงอยูในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเปนเหตุการณ
ที่ สามารถเกิดขึ้นจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก และเหตุการณนั้นสามารถสงผลกระทบทํา ใหงานไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่วางไว ดังนั้น ในการระบุความเสี่ยงผูประเมินควรทํา ความเขาใจและ
ทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป า หมายที่ ชั ด เจนของงานแต ล ะงาน และเหตุ ก ารณ ใ ดหรื อ กิ จ กรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทํา ใหไมบรรลุวัตถุประสงคของงานที่วางไว รวมถึงการทํา ความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ปฏิบัติอยางรอบคอบ
การระบุความเสี่ยงใหระบุโดยพิจารณาตามเหตุแหงความเสี่ยง(Sources of Risk) ที่อาจสงผล กระทบ
ตอวัตถุประสงค/เปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสรางความเสียหายทั้งทางตรงและทางออม อยางมี
นัยสําคัญ ในการวิเคราะหความเสี่ยงควรเนนที่จะระบุปจจัยเสี่ยงและเหตุการณความเสียหายที่เกี่ยวของ กับ
กิจกรรมสําคัญ ทั้งนี้ ไมคํานึงถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยูในปจจุบัน โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่อยู
และไมอยูภายใตการควบคุมหรือความรับผิดชอบขององคกรและพิจารณาดูวาเหตุการณนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร

-73.1 องคประกอบของความเสี่ยง
นิยามของความเสี่ยงมี 2 องคประกอบ คือ โอกาส(Opportunity) หรือความเปนไปไมได
(Possibility/Likelihood) และผลกระทบ(Impact)
โอกาส

(Opportunity)

ความเสียง
(Risk)

ผลกระทบ

(Impact)

3.2 การระบุความเสี่ยงสามารถระบุไดเปน 4 ประเภท
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสม ชัดเจน หรือไมเพียงใด
(2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้น ตอน โดยครอบคลุมถึงปจจัย ที่เกี่ย วของ กระบวนการ อุ ปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรในการปฏิบัติงานวามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีพอเพียงใด
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่อง
งบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจายตางๆ ที่เกินความจําเปน
(4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การไมสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปน
อุ ป สรรคต อการปฏิ บั ติ งาน หรื อปฏิ บั ติ ได ทัน ตามเวลาที่ กํา หนด และอาจมี ผ ลการลงโทษตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
ตัวอยาง ปจจัยเสี่ยง/ตนเหตุ/สาเหตุของความเสี่ยง
-บรรยากาศทางจริยธรรม
- ความกดดันจากฝายบริหาร
-ความรูความสามารถของบุคลากร
- ราคา/มูลคาของทรัพยสิน
-ปริมาณการบันทึกรายการและจํานวนเอกสาร
- สภาพทางการเงิน/เศรษฐกิจ
-กิจกรรมที่ซับซอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงงาย
- ระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ
-ระบบขอมูลสารสนเทศ
- ความเพียงพอและประสิทธิผลการควบคุมภายใน
-นโยบายขององคกร/การปฏิบัติงาน/เทคโนโลยี - การตัดสินใจของฝายบริหาร
-การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ
- การดําเนินการแกไข ฯลฯ
3.3 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแตละองคกรอาจเลือกไดตามความ
เหมาะสม
(1) การใชประสบการณของผูประเมินในการระบุเหตุการณที่เคยเกิดขึ้น(Experience) โดย
การวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการเก็บขอมูลเกี่ยวกับปญหา/ขอผิดพลาดในกระบวนการทํา งานที่
เคยเกิดขั้นในอดีตที่มีการบันทึกไว ซึ่งสามารถนํามาใชเปนแนวทางและเปนขอมูลเบื้องตนได
(2) การใชคูมือปฏิบัติงาน(Work procedure Manual) เพื่อลําดับขั้นตอนของ กระบวนการ
ทํางาน และพิจารณาวาในแตละขั้นตอนอาจจะเกิดเหตุการณตางๆ ซึ่งอาจจะทํา ใหกิจกรรมนั้นๆ หยุดชะงัก
หรือผิดพลาดจนกอใหเกิดความเสียงหายขึ้นไดหรือไม

-8(3) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง(Brainstorming Group) จากพนักงาน
หรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาวทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อรวมกันพิจารณาวามี
เหตุการณใดบางที่เกิดขึ้นแลวสงผลกระทบเสียหายตองานที่ดูแล
(4) การใชแบบสอบภามความคิดเห็น(Questionnaires) ไปยังผูรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ วา
มีปญหาขอผิ ดพลาดหรื อความเสี่ย งในลักษณะใดบาง และกอใหเ กิดความเสียหายอยางไร อยางไรก็ดีควร
ระลึกวาการสอบถามควรกระทํ า กับ เจาหนาที่ที่เ กี่ยวของโดยตรง ซึ่งเปนผู ทราบขอมูลต างๆ อย างแทจริ ง
นอกจากนี้คําตอบที่ไดรับอาจจะไมใชขอเท็จจริงทั้งหมด เพราะการตอบคําถามอาจจะรวมขอคิดเห็น ความรูสึก
และทัศนคติสวนตัว ดังนั้นผูประเมินควรใชวิธีอื่นควบคูกันไปดวย
(5) การใชแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) โดยผูบริหารและพนักงานในหนวยงาน
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทํางานและมาตรฐานการทํางานตาม Checklist ที่จัดทําไดดวยตนเอง และควร
กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลภายในหนวยงานดวย Checklist ที่ชัดเจน เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ
12 เดือน
ในการระบุความเสี่ยงและเหตุแหงความเสี่ยงควรครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
1) ความเสียหายหรือเหตุการณที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบตอองคกร
2) ความไมแนนอนที่อาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร
3) เหตุการณที่อาจทําใหองคกรสูญเสียโอกาสในการสรางรายไดหรือสรางโอกาสทางธุรกิจ
หรือการไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอง
4) ความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้นทุกดาน เช น ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การ
ดําเนินงาน ชื่อเสียง กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม
5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร
เมื่อสามารถระบุถึงเหตุการณหรือปจจัยที่ทํา ใหเกิดความเสี่ยงไดแลว ก็จะสามารถระบุไดวาความ
เสี่ยงนั้นจัดอยูในความเสี่ยงเรื่ องใด และเปนความเสี่ยงที่อยูในกระบวนการใด ทั้งนี้สามารถดํา เนินการระบุ
ความเสี่ยงและสาเหตุไปไดพรอมๆ กัน เมื่อรวบรวมความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง(สาเหตุ) ทั้งหมดไดแลว ก็จะตอง
นํามาทบทวนและรวบรวมใหอยูในกลุมเดียวกันกอนเขาสูขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงตอไป
4. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) ผลกระทบ(Impact)
การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการหลักจากองคกรทําการระบุความเสี่ยงแลว โดยการ
ประเมินความเสี่ยงนั้นประกอบดวย 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) จาก
ความเสี่ยง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงควรจัดใหมีการประเมินที่ครอบคลุมความเสี่ยงพื้นฐานทั้ง 4 ดาน ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน(Operational Risk)
3. ความ เสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk) และ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk)
ดังนั้น ในการประเมินความเสี่ยง ผูประเมินควรระบุลักษณะของความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจ
สงผล กระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ทั้งนี้เพื่อสามารถกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได
อยาง เหมาะสมตอไป

-9โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) คือความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง อาจจําแนกเปน
ระดับ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก หรือรอยละของโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
ผลกระทบ(Impact) คือขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง อาจจําแนกเปนระดับ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก
ระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) คือ สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ นอย ปานกลาง สูง สูงมาก
การประเมินความเสี่ยงสามารถทําไดทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสามารถทําการ
ประเมินไดตั้งแตระดับองคกรไปจนถึงระดับหนวยงาน ซึ่งจะตองประเมินทั้งความเสี่ยงที่มีอยูตามธรรมชาติ
(Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยูหลังการตอบสนองตอความเสี่ยง(Residual Risk) และควรมีการ
จัดทําแผนที่ความเสี่ยง(Risk map) โดยใหความสําคัญกับความเสี่ยงตางๆ ที่มีความสัมพันธกันเนื่องจาก
เหตุการณหนึง่ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงหลายประการ
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ(Qualitative Approach) จะไมมีการระบุคาของความ
เสียหายออกมาเปนตัวเลข แตระบุออกเปนระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเปนไปไดที่
เหตุการณจะเกิดขึ้น
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ(Quantitative Approach) จะระบุคาของความเสียหาย
ออกมาเปน ตั ว เลข(โดยเฉพาะตั ว เงิ น ) และโอกาสที่เ หตุ การณ นั้ น จะเกิ ด ออกมาในรู ป ของความน าจะเป น
(Probability) ซึ่งเปนรูปตัวเลขเชนกัน
การประเมินความเสี่ยงประกอบดวยการดําเนินการ 3 ขัน้ ตอน ไดแก
1. การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง
2. การจัดลําดับความเสี่ยง
3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู
4.1. การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยง
ในการประเมินความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน(Risk Rating Scale) ที่จะ
ใชในการประเมินความเสี่ยงของแตละหนวยงาน ซึ่งเปนขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
คณะทํางานดานบริหารความเสี่ยงควรมีการดําเนินการรวมกันทั้งองคกร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการ กําหนด
เกณฑการประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ
(Impact) เพื่อกําหนดระดับความเสี่ยง(Degree of Risk) ของความเสี่ยงแตละเหตุการณตอไป โดยสามารถ
กําหนดไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตัวอยางตอไปนี้ ตัว อยาง ระดั บโอกาสในการเกิ ด
เหตุการณตางๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑไว ๕ ระดับ ดังนี้
ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑไว ๕ ระดับ ดังนี้
ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ (Likelihood)
ระดับ โอกาสทีจะเกิด
5
4

สูงมาก
สูง

3
2
1

ปานกลาง
นอย
นอยมาก

คําอธิบายเชิงปริมาณ

คําอธิบายเชิงคุณภาพ

1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
1-6 เดือนตอครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง หรือบอย ๆ
1 ปตอครั้ง
2-3 ปตอครั้ง
5 ปตอครั้ว

มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิด แตนานๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน
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ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) กําหนดเกณฑไว ๕ ระดับ ดังนี้
ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)
ระดับ โอกาสที่จะเกิด
คําอธิบายเชิงปริมาณ
คําอธิบายเชิงคุณภาพ
5
สูงมาก
> ๑๐ ลานบาท
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มี
การบาดเจ็บถึงเสียชีวิต
4
สูง
> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ลานบาท มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
3
ปานกลาง
> ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕แสนบาท มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการ
บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
2
นอย
> ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการ
บาดเจ็บรุนแรง
1
นอยมาก
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการ
บาดเจ็บรุนแรง

4.2. การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อผูรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงของแตละฝายไดทํา การกําหนดเกณฑประเมิน ความเสี่ยง
จากการวิเคราะหโอกาสเกิด(likelihood) และผลกระทบ(Impact) ของปจจัยเสี่ยงแตละดานแลว ขั้นตอน
ตอมาคือการจัดลําดับความรุนแรงของแตละปจจัยเสี่ยงโดยการคํา นวณหาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ดวยสูตรการคํานวณ ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบ แลวนําคาที่มีระดับความ
รุนแรงสูงสุดเรียงตามลําดับ ระดับความรุนแรงสูงสุดคือระดับความเสี่ยงที่สําคัญที่ตอง นํามาบริหารความเสี่ยง
แผนภูมิแสดงความเสี่ยง(Risk Map)
Risk Assessment Matrix
ผลกระทบ/ สูงมาก
ความ
สูง
รุนแรง
ปานกลาง
(Impack)
นอย
นอยมาก

5
4
3
2
1

โอกาสเกิดความเสี่ยง(Likelihood)
นอยมาก
นอย
ปานกลาง
สูง
1
2
3
4
5x1 (5) 5x2 (10) 5x3 (15) 5x4 (20)
4x1 (4) 4x2 (8) 4x3 (12) 4x4 (16)
3x1 (3) 3x2 (6) 3x3 (9) 3x4 (12)
2x1 (2) 2x2 (4) 2x3 (6) 2x4 (8)
1x1(1) 1x2(2) 1x3(3) 1x4(4)

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงที่องคกรยอมรับได

สูงมาก
5
5x5 (25)
4x5 (20)
3x5 (15)
2x5 (10)
1x5(5)

คําอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
นอย

Risk Ranking
16 - 25
10 - 15
6-9
1-5

แทนดวย
แถบสี
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คําอธิบายการบริหารความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได
อยางมาก ตองบริหารความเสี่ยงเรงดวน
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองจัดการความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ระดั บ ที่ ย อมรั บ ได แต ต อ งมี ก ารเฝ า ระวั ง อาจมี ก าร
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับที่ยอมรับไดไมตองบริหารความเสี่ยง

4.3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู
เมื่ อ ทํ า การจั ด ลํ า ดั บ ความรุ น แรงของแต ล ะป จ จั ย เสี่ ย งแล ว ขั้ น ตอนต อ ไปคื อ การประเมิ น
มาตรการควบคุมที่มีอยูเพื่อหาความเสี่ยงคงเหลือ(Residual Risk) ซึ่งความเสี่ยงคงเหลือ(Residual Risk)
ดังกลาวจะเปนจุดเริ่มตนของการกําหนดความเสี่ยงในระดับที่องคกรยอมรับได สาเหตุที่ตองประเมินมาตรการ
ควบคุมที่มีอยูก็เพื่อใหทราบวาระดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงแตละตัวนั้นสูงกวาระดับการควบคุม(Control
Score) ที่มีอยูหรือไม โดยพิจารณาจากสมการตอไปนี้
ความเสี่ยงคงเหลือ = ความเสี่ยงตามธรรมชาติที่ยังไมไดกระทํา การใดๆ(Inherent Risk) –
มาตรการควบคุม
การลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ(Residual Risk) สามารถกระทําไดโดยการเพิ่มระดับ มาตรการ
ควบคุมที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นน หรือการหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจที่ทําใหเกิดความเสี่ยงนั้นๆ
จากสมการขางตน ทําใหองคกรสามารถกําหนดระดับความเสี่ยง(Risk Score) และระดับการควบคุม (Control
Score) ไดอยางเหมาะสม
เมื่อมีการประเมิ นมาตรการควบคุ มความเสี่ยงแล วหากปจ จัยเสี่ยงที่พิจารณาแลววาสามารถ
ดําเนินการภายใตการยอมรับของผูบริหารระดับสูงและภายในงบประมาณที่วางไวได ก็สามารถวางแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงของงานหรือโครงการนั้นๆ ตอไป

แผนภาพแสดงความสัมพันธของความเสี่ยงที่มีอยูมาตรการการควบคุมและความเสี่ยงคงเหลือ

ความเสี่ยง
ที่มีอยู

การภายใน
ควบคุม
(กิจกรรมควบคุม)

การควบคุม
ภายใน
(กิจกรรมควบคุม)

ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู

การบริหารความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม)
ความเสี่ยง
ที่เหลืออยู
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ระดับความ
เสี่ยงที่ยอม
รับได

5. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
เป น กระบวนการที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การให โ อกาสที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย งลดลง หรื อ
ผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความ
เสี่ยง อาจแบงโดยสรุปไดเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้
(1) การหลีกเลี่ยง(Avoidance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับไดและตองจัดการ ให
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงาน หรือกิจกรรมที่กอเกิดความเสี่ยง
นั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
(2) การยอมรับ(Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม ที่มี
อยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ ดําเนินการ
ใดๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ
(3) การลด(Reduction) หรือ การควบคุม(Control)) หมายถึง การลดโอกาสความนาจะเกิดหรือ ลด
ความเสียหาย โดยการจั ดระบบการควบคุมเพื่อปองกัน การปรับปรุงแกไขกระบวนการรวมกันกํา หนดแผน
สํารองในเหตุฉุกเฉิน
(4) การโอน(Transfer) หรือ กระจาย(Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงใหผูอื่น ชวย
รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เปนตน
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ตัวอยาง วิธีการจัดการความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ตัวอยางการดําเนินงาน
1.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เปนการหลีกเลี่ยงหรือยุติการดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่มี
(Risk Avoidance)
ระดับความรุนแรงที่ไมอาจยอมรับได (Unacceptable Risk) ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวสามารถทําไดในทางปฏิบัติ
2.การยอมรับความเสี่ยง
เปนแผนดําเนินการจัดสรรทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับความเสียหายที่
(Risk Acceptance)
อาจ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่คงเหลืออยู ภายหลังการจัดการความ
เสี่ ย งตามวิ ธี ขา งต น แล ว หรื อ เป น ความเสี่ ย งที่ มี ต น ทุ น ที่ ใ ช ใ นการ
จัดการไมคุมกับ ผลประโยชนที่จะไดรับ หรือเปนความเสี่ยงที่แตละ
ฝาย/สวนงาน/องคกร ไมสามารถยุติ/หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกลาว
3.การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk เปนการดําเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสียหาย เชน
eduction/Risk Control)
- จัดใหมีการสอบทานขอกําหนด และวิธีปฏิบัติ
- กําหนดใหมีขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบ
- การจัดตั้งทีมบริหารโครงการ
- จัดใหมีแผนกําหนดการบํารุงรักษาเครื่องจักร
- กําหนดมาตรฐานการจัดการ และการรับประกันภัย
- จัดใหมีการพัฒนาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดใหมีการฝกอบรม
- การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
- เปนการจัดเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง เชน
- จัดทํา Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan
- จัดทําแผนจัดการวิกฤต Crisis Management
- การกระจายการจุกตัว (Diversification)
๔.การกระจาย/ถายโอนความเสี่ยง เปนการถายโอนความเสี่ยงใหองคกรอื่น ไดแก การทํา สัญญา การทํา
(Risk Sharing/Risk Transfer)
ประกัน การสรางพันธมิตรเครือขายดานธุรกิจยางพารา เปนตน

6. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
การควบคุม(Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่นใจวาไดมีการดําเนินการ
ตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่วางไว กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งานและทั่ว
ทั้งองคกร ประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน เชน การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหนาที่ การยืนยันความ
ถูกตอง การกระทบยอด การแบงหนาที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบงประเภทของการควบคุมไว 4
ประเภท คือ
(1) การควบคุมเพื่อปองกัน(Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ปองกัน ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยก
หนาที่ การควบคุม การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ

-14(2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ(Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขั้นเพื่อ
คนหา ขอผิดพลาดที่เกิดขั้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ขอบกพรอง ฯลฯ
(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ(Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน
ให เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
(4) การควบคุมเพื่อการแกไข(Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
แกไข ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การ
จัดเตรียม เครื่องมือดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหม เปนตน
เมื่อมีการพิจารณาวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมตามมาตรฐานและแนวคิดของ
COSO พบวาวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานที่สอดคลองกับเปาหมายและวิสัยทัศน
ขององคกร
(2) ความเชื่อถือไดของรายงาน เนื่องจากรายงานเปนเครื่องสําคัญตอการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ เพื่อใหเกิดการดูแลบริหารบานเมืองที่ดี การควบคุมภายในจึงเขามามีบทบาทสําคัญที่จะควบคุมการ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบที่วางไว
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เพื่อใหเกิดการดูแลบริหารบานเมืองที่ดี การควบคุมภายในจึงเขามามีบทบาท
สําคัญที่จะควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามกฎระเบียบที่วางไว
แตอยางไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการปฏิบัติตามกรอบ
แนวทางที่วางไว หากพนักงานในองคกรไมใหความรวมมือ ก็จะไมสามารถทําใหการบริการความเสี่ยงของ
องคกรประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย ดังนั้น การที่จะสรางใหระบบกิจกรรมการควบคุมสําเร็จนั้นจะตอง
อาศัยพนักงานที่มีความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
7. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communication)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรมี
การดําเนินการไดสําเร็จ
เนื่องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเปนเครื่องมือที่ผูบริหารสามารถใชในการ
ถายทอดนโยบาย การกํากับดูแลและติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงาน การมีระบบสารสนเทศที่ดีนั้นควรจัด
ใหมีระบบสารสนเทศที่ประกอบดวย
(1) มีการควบคุมสิทธิ์ของผูใชงานโดยแบงออกเปนลําดับขั้นตอนความรับผิดชอบและประเภทของ
งาน
(2) มีระบบสํารองขอมูลเพื่อปองกันปญหาระบบลมหรือเกิดเหตุสุดวิสัยที่สงผลตอขอมูลสําคัญของ
องคกร
(3) มีระบบงานที่สามารถเชื่อมโยงระหวางฝายแตละฝาย สามารถบริหารจัดการการใชขอมูล รวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีหนวยงานสํารองที่มีอุปกรณและระบบที่สามารถใหหนวยงานสําคัญสามารถเขาปฏิบัติงานได
ทันที หากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เชน ไฟไหม ตึกถลม เปนตน
(5) มีระบบการจัดการสินทรัพยที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานการใชงานไมยาก
ซับซอน เพื่อใหสะดวกตอการปฏิบัติงาน
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ตรงกันอยางทั่วถึง โดยเขาใจและมีขอมูลความเสี่ยงของโครงการทางเลือกในการลดปญหาความเสี่ยง ขอมูล
ความเสี่ ย งในลั ก ษณะต า งๆ และทํ า การตั ด สิ น ใจได ดี ที่ สุ ด ภายใต ข อ จํ า กั ด ของแต ล ะโครงการ ซึ่ ง การ
ติดตอสื่อสาร และเอกสารที่เกี่ยวของมีความสํา คัญตอความสําเร็จของแตละขั้นตอนในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
ลักษณะของการสื่ อสารควรจะมี การติ ดต อสื่ อสารกัน ในลักษณะที่ เป ดเผย และกระตุ นใหเ กิด การ
พูดคุยทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอรมหรือคูมือการปฏิบัติงานเผยแพรสราง
ความเขาใจ เพราะการสื่อสารจะเนนใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธองคกร
การชี้แจงทําความเขาใจตอบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบตอกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะชวยใหเกิด
การยอมรับในกระบวนการและนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามผล(Monitoring)
เพื่อใหกลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ ควรจัดใหมีระบบ
การติ ดตามที่ มีความตอเนื่องอย างสม่ํ าเสมอ เป นวงจรการประเมิน ผลที่ ทุกหน วยงานทราบ และสามารถ
ดําเนินการ เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลที่กําหนด เชน รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกสิ้น
ปงบประมาณ โดยมีการสรางระบบการรายงานสถานะความเสี่ยงใหชัดเจน รวมถึงความถี่ของการติดตามและ
จัดทํารายงาน รูปแบบรายงาน ตลอดจนวิธีการนําเสนอรายงานตอผูบริหาร นอกจากนี้ควรกําหนดใหมีการ
รายงานในกรณีที่มีเหตุการณพิเศษเกิดขึ้น(Exception Reports) เชน เกตุการณที่ไมเกิดขึ้นบอยแตผลกระทบ
สูงและมีนัยสําคัญ วัตถุประสงคสําคัญในการติดตามประเมินผลเพื่อ
(1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง
(2) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดําเนินการวาบรรลุผล ตาม
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงที่วางไวหรือไม
(3) ตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุม วาสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบตอเหตุก ารณ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
ในการติดตามประเมินผลนั้น สามารถใชรายงานบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือชวยในการติดตาม
ประเมินผลไดอยางเปนทางการ โดยหนวยงานสามารถดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ไดผลและ
พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงดํา เนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงที่ยังมีขอบกพรอง นอกจากนี้แตละ
หนวยงานอาจมีการจัดทํา รายงานการติดตามประเมินผลสํา หรับใชในหนวยงานเปนพิเศษ เชน การจัดทํา
Checklist สําหรับในฝาย และกําหนดความถี่ในการติดตามเองภายในฝาย ซึ่งจัดเปนการติดตามประเมินผล
อยางไมเปนทางการ โดยสามารถแบงรูปแบบการติดตามประเมินผลของเทศบาลตําบลหวานใหญ คือ ทุกสิ้น
ปงบประมาณ โดยใชแบบฟอรม และรายงานตามแบบที่กําหนด
(2) การติดตามผลอยางไมเปนทางการ เปนการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการติดตาม
การทํางานในระดับกิจกรรมที่แตละหนวยงานปฏิบัติตามหนาที่งานประจําวัน
2.4 การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น เนื่องจากจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงตางๆแลว ตองนําแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหค วามเสี่ยง เชน ดานยุทธศาสตร โครงการที่
คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผล และการมีสวนรวมดานการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงตอ
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กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดํา เนินแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ ประกอบดวย
(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
แผนปฏิ บัติ ร าชการตามที่ ได รั บงบประมาณมาดํ า เนิ น การ รวมถึ งสามารถเที ย บเคีย งกั บ สว นราชการหรื อ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมี ทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ
(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
(3) หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทํา ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหา/ประเด็นที่
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ร ว มคิ ด แนวทาง ร ว มการแก ไ ขป ญ หา ร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
(4) หลักความโปรงใส (Transparency): กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมีขอ
สงสัย และเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
(5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงการตอบสนองตอความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
(6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ และงาน
ผลงานตอเปาหมายที่กํา หนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
(7) หลักนิติธรรม (Rule Of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
(8) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิ จ จากส ว นราชการส ว นกลาง ให แก ห น วยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริ ห ารส ว นท องถิ่ น ) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํา นาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดํา เนินการที่ดีของสวนราชการ ทั้งนี้
การ กระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดีบุคลากรตองมีความรูความสามารถ และขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ
ตัดสินใจ ที่เหมาะสม
(9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไม
แบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ
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แสวงหาฉั น ทามติ ห รื อข อตกลงร ว มกั น ระหว างกลุ มผู มีส ว นไดส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ยวข อง โดยเฉพาะกลุ มที่ ได รั บ
ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สํา คัญ การพิจารณาวิเคราะหความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีสวนรวม หลัก
ความโปรงใส หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติ ธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความ
เสมอภาค และการมุงเนนฉันทามติ โดยพิจารณาตามประเภทความเสี่ยงดังตัวอยางในตารางการระบุความ
เสี่ยงดานธรรมาภิบาล
ตัวอยาง ตารางการระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร: สรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงคของโครงการ:เพื่อลดอัตราผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอน
หลักการ ประสทธิ ประสทธิ ตอบ รับผิด
ผล
ภาพ สนอง ชอบ
การจัด
จาง
(เครื่อง
วัด
ระดับ
น้ําตาล
และ
เครื่อง
วัดความ
ดัน
โลหิต)

ไดผูรับ
เหมาไม
มีประ
สิทธิ
ภาพ

จัดซื้อ
จัดจาง
ลาชา
กวา
แผนที่
กําหนด

-

-ไมมี ผูรับ
ผิด ชอบ
โครงการ
ที่ชัดเจน
-บุคลากร
ที่
รับผิดชอบ
มีความ
สามารถ
ไม
เพียงพอ
-ไมมีการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของผูยื่น
ซองให
ละเอียด ถี่
ถวน

มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวของ
โปรง
มีสวน
กระจาย นิติ
ใส
รวม
อํานาจ ธรรม
-มีขอ
รองเรียน ไมเปด เผย
ขอ มูลการ
จัดซื้อ จัด
จาง

-ไมเปด
โอกาสให
ตรวจสอบ
-ไมมี
ชองทาง
ใหผูมีสวน
ไดสวน
เสียเขามา
ตรวจสอบ

-

ไม
ดําเนิน
การ
ตาม
ระเบียบ
พัสดุ
และ
พ.ร.บ
ขอมูล
ขาว
สารของ
ราชการ
พ.ศ.
2540

เสมอ
ภาค
เลือก
ปฏิบัติ
ตอผู
ยื่นซอง

การเนน
ฉันทา
มติ
-
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2.5 ระดับการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงสามารถจําแนกออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับองคกร(Organization) ความเสี่ยงในระดับองคกรในองคกรภาครัฐจะมุงเนนความเสี่ยงเชิง
นโยบาย(Policy Risk) การใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชน(Public participation) และ
การปฏิบัติงานรวมกับองคการอิสระ(Non-Profit Organization) ที่ชวยในการจัดทํานโยบายตางๆ สามารถทํา
ใหเกิดการยอมรับผลักดันการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและทองถิ่นอยางแทจริง
2. ระดับการดําเนินการ(Operational Risk) ความเสี่ยงในระดับการดําเนินการในองคกรภาครัฐและ
เอกชนจะเนนที่การบริหารแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีเครื่องมือในการบริหาร เชน การหาเสนทางวิกฤต CMP
(Critical Path Method) โดยนํามาเชื่อมโยงกับเทคนิคการทบทวนและการประเมินโครงการที่รูจักกันดีวา
PERT (Program Evaluation and Review Technique) การจัดทําผังแสดงระยะเวลาของกิจกรรม(Gantt
Chart) และความเสี่ยงในงานประจํา(Routine Work)
3. ระดับบุคลากร(Individual Risk) ความเสี่ยงในระดับบุคลากรในองคกรภาครัฐและเอกชนจะให
ความสําคัญกับอุบัติเหตุ(Accident) ความปลอดภัย(Safety) และสุขภาพ(Health) โดยนําหลักการปฏิบัติงาน
หรือ Job Scheduling และ Shift Work มาประยุกตใช
2.6 ความสัมพันธของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การ
ตรวจสอบภายใน
ภายในการบริหารความเสี่ยงจะอยูภายใตการบริหารงานแบบกํา กับดูแลกิจการที่ดี แตการ ควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังจะเห็นไดจาก รูปภาพ
ตอไปนี้
การกํากับดูแลทีดี
(Corporate)

การบริ หารความเสียง

(Risk Management)

การควบคุมภายใน
(Internal)

การตรวจสอบ
ภายใน

-19วัต ถุป ระสงคห ลักของการบริห ารองคกรที่ดี คื อการติด ตาม กํ า กั บ ควบคุ ม และดูแล ให มีการจั ด
กระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย คุมคา และประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นสิ่งที่เปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกํากับดูแลองคกรที่ดีนั้นประกอบดวย
๑) การบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร โดยการบริหารความเสี่ยงจะถูกนํา มาใชตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค
จนถึงการดําเนินงานทุกขั้นตอน
๒) การควบคุมภายใน คือกระบวนการปฏิบัติงานตางๆที่องคกรกํา หนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจไดวา
หาก ไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานี้แลว องคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางราบรื่น
๓) การตรวจสอบภายใน คืองานที่กําหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการกํากับดูแลที่ดีตางๆ ถือเปนกลไกหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหเกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร

บทที่ 3
แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตําบลหวานใหญ
สําหรับการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ประกอบดวยระดับองคกร และระดั บ
หนวยงานเพื่อการบรรลุเปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตร และนําสงเปาประสงคของเทศบาลตําบลหวาน
ใหญ ในมิติประสิทธิผลและนํา สงผลผลิตหรือบริการตอผูรับบริการภายในและภายนอกของเทศบาลตําบล
หวานใหญ แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ จึงประกอบดวยกิจกรรมการคัดเลือกโครงการ
ที่ มีผลกตอการบรรลุเปาประสงคขององคกร กิจกรรมวิเคราะหความเสี่ยง โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีขั้นตอนในการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ดังนี้
3.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
การประเมินความเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน วัฒนธรรมองคกร
นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตรขององคกร ความซื่อสัตยและคุณคาแหง
จริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสรางองคกร การมอบหมายอํา นาจหนาที่และความรับผิดชอบ
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติดานตางๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ตามแบบฟอรมที่ 101
3.2 คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรเพื่อนํา มาจัดทํา แผนบริหาร
ความเสี่ยง
จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะหความเสี่ยงไวใหหนวยงานในสังกัด เทศบาลตําบลหวานใหญ พิจารณา
คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนความเสี่ยง ดังนี้
1) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการเพื่อใหเทศบาลตําบลหวานใหญ สามารถบรรลุเปาประสงค
ภายใต ประเด็นยุทธศาสตรตามที่ระบุแผนปฏิบัติราชการประจําปของเทศบาลตําบลหวานใหญ
2) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่ไดรับงบประมาณประจําป
3) เปนโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการแลวเกิดเปนผลผลิตหรือบริการที่นําสงตอผูรับบริการภายนอก
เทศบาลตําบลหวานใหญ ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะหเพื่อจัดทํา แผน
บริหารความเสี่ยงตามขอ (1-3) ใหใชเกณฑการพิจารณาเพื่อใหคะแนนดังนี้

-21เกณฑคะแนนพิจารณา
1
2
1.การบรรลุเปาประสงค ไมใชโครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรม
ภายใตประเด็น
หลัก ที่ดําเนินการเพื่อให หลัก ที่ดําเนินการเพื่อให
ยุทธศาสตร ของเทศบาล บรรลุตามเปาประสงค บรรลุเปาประสงคของ
ตําบลหวานใหญ (ตอง ของเทศบาลตําบลหวาน สํานัก/กอง แตไมนําสง
อยูคะแนนที่ 3 เทานั้น) ใหญ
เปาประสงคของเทศบาล
ในตําบลหวานใหญ ใน
มิติ ประสิทธิผล
2.ไดรับงบประมาณ
ไดรับงบประมาณสูงเปน ไดงบประมาณสูงเปน
ประจําป
ลําดับ 3 และต่ํากวา
ลําดับ 2
3.ระดับการนําสงผลิต เปนผูรับบริการภายใน เปนผูรับบริการภายใน
หรือ บริการในแตละ
สํานักงาน/กอง
เทศบาลตําบลหวานใหญ
โครงการ/ กิจกรรม
(ตองอยูที่คะแนน 3
เทานั้น)
ปจจัยพิจารณา

3
เปนโครงการ/กิจกรรม
หลัก ที่ดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาประสงคของ
สํานัก/กอง และนําสง
เปาประสงคของเทศบาล
ตําบลหวานใหญ ในมิติ
ประสิทธิผล
ไดรับงบประมาณสูงเปน
ลําดับ ๑
เปนผูรับบริการภายนอก
เทศบาลตําบลหวานใหญ

วิธีการดําเนินการ
๑) ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ สํา นัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมยอย
ภายใตกิจกรรมหลักที่ระบุแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามแบบฟอรม 1.1 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ที่จะด าเนินการวิเคราะหความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมยอย ที่จะ
ดํ า เนิ น การเพี่ อ ให บ รรลุ เ ป า ประสงค ในมิ ติ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนที่ ยุ ท ธศาสตร ของสํ า นั ก/กอง ที่ นํ า ส ง ต อ
เปาประสงคในมิติประสิทธิผลของแผนที่ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหวานใหญ
2) ในกรณีที่การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเ ปาประสงคในมิติประสิทธิ ผลของแผนยุทธศาสตรข อง
เทศบาลตําบลหวานใหญ ที่สํานัก/กอง รับผิดชอบมีหลายเปาประสงค ใหคณะทํา งานบริหารความเสี่ยงของ
สํานัก/กอง พิจารณาลําดับความสําคัญ โดยคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมยอย ตามหลักเกณฑที่กํา หนดโดยนํา
โครงการ/กิจกรรมยอยที่มีผลคะแนนการคัดเลือกสูงสุดในแตละเปาประสงคของ เทศบาลตําบลหวานใหญ ที่
สํานัก/กอง รับผิดชอบมาวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (เชน ถามีสวนรับผิดชอบเปาประสงคของ
เทศบาลตําบลหวานใหญ จํานวน 2 เปาประสงคใหพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมยอย ที่มีผลคะแนน
การ คัดเลือกสูงสุดเปาประสงคละ 1 โครงการ/กิจกรรมยอย มาวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง)
3.3 วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห ดังนี้
3.3.1 การกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย (Set Objectives) การกําหนดวัตถุประสงคภายในองคกร
จะตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ วัตถุประสงคขององคกรจะตองสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงานของ องคกร และจะตองสอดคลองกันตั้งแตระดับองคกร
หนวยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อใหวัตถุประสงค
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ในภาพรวมบรรลุเปาประสงค ทราบขอบเขตการดําเนินงานในแตละระดับ และสามารถวิเคราะหความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นไดครบถวน ดังนั้นวัตถุประสงคจะตองแสดงใหเห็นถึง “ผลลัพธ” ที่องคกรตองการจะบรรลุ ไมใช
กลาวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานสําหรับวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงอาจแบงออกไดเปน
2 ระดับคือ
1) วัตถุประสงคระดับองคกร (Corporate Objective) เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ใน
ภาพรวมขององคกรหรือเปาประสงคตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
2) วัตถุประสงคระดับกิจกรรม (Activities Objective) เปนวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ที่
เฉพาะเจาะจงลงไปสํ า หรั บ แต ล ะกิ จ กรรมที่ อ งค ก รกํ า หนด เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร ซึ่ ง
วัตถุประสงคของแตละกิจกรรมตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคในระดับองคกร
การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนชวยใหการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไดอยาง ครบถวน
ซึ่งวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นในแตละระดับ ควรมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ ชัดเจนและ
สามารถวัดผลได วัตถุประสงคที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะดังนี้
S: Specific หมายถึง มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
M: Measurable หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินได
A: Achievable หมายถึง สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได
R: Reasonable หมายถึง สมเหตุสมผล มีความเปนไปได
T: Time constrained หมายถึง มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม
วิธีการดําเนินการ
(1) การระบุวัตถุประสงคระดับองคกร ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาระบุวัตถุประสงคระดับองคกร ใน
ที่นี้สามารถนําเปาประสงคหรือเปาหมายการใหบริการหนวยงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
(2) การระบุวัตถุประสงคระดับสํานัก/กอง ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานัก/กอง พิจารณา
ระบุวัตถุประสงคระดับสํานัก/กอง ในที่นี้สามารถพิจารณานําเปาประสงคของสํานัก/กอง ที่น าสง เปาประสงค
ของเทศบาลตําบลหวานใหญ ตามที่ระบุในแผนที่ยุทธศาสตรของสํานัก/กอง หรือตามที่ระบุในแผน ที่ปฏิบัติ
ราชการประจําปของเทศบาลตําบลหวานใหญ
(3) การระบุวัตถุประสงคระดับโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนใหคณะทํา งานบริหารความเสี่ยง ของ
หนวยงานพิจารณาระบุวัตถุประสงคในระดับโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนที่หนวยงานของตนรับผิดชอบ
โดยสามารถพิจารณานําวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวแลว มาใชระบุในการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงได หากยังไมเคยมีการระบุมากอนใหกําหนดขึ้นใหม
(4) ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน ระบุวัตถุประสงคในแตละระดับลงใน แบบฟอรมที่
1.2 การระบุความเสี่ยง
3.3.2 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง (Event Identification) การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความ เสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยง
ที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปจจัยเหลานี้ มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
เทศบาลตําบลหวานใหญ หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของ กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ
เสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมี ทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแล ปองกัน รักษา
การระบุปจจัยเสี่ยงของการที่จะไมบรรลุวัตถุประสงคที่
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เสียหายและเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริงเพื่อที่ จะสามารถนําไปใชประโยชนในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได
3.3.2.1 สาเหตุของความเสี่ยง โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เปนตน
2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับภายในองคกร วัฒ นธรรมองคกร นโยบายการบริ หารและการจัด การ ความรู/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทํางาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ เปนตน
3.3.2.2 ประเภทของความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงดายกลยุทธ (Strategic Risk: S) เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและ พันธ
กิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและ
เหตุการณภายนอก สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/วิสัยทัศน หลังเกิดจาก
การ กําหนดกลยุทธที่เกิดจากการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการ
ขาด การยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
หรือผู มีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจ
นั้นมา ใชอยางไมถูกตอง
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
หรื อประสิทธิผ ลหรือผลการปฏิบั ติงาน โดยความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ นเปน ความเสี่ ยงเนื่ องจากระบบภายใน
องคกร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอ
สถานการณหรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไม
ชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติ
กรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
3.3.2.3 ประเภทความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น เนื่องจากสวน
ราชการจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ แลวสวนราชการตองนํา แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของใน
แตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง เชน ดานยุทธศาสตร โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความ
เสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม ดานการดํา เนินการ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิภาพความ
โปรงใส ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเนื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ดานกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยง
ตอเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
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เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10ประการ ประกอบดวย
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดํา เนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีความคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนํา ของประเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชน ต อประชาชน โดยการปฏิบั ติ ราชการจะตองมี ทิศทาง ยุทธศาสตร และเป าประสงค ที่ชัด เจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการคิดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเนื่องและเปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให องคการ
สามารถใช ท รั พ ยากรทั้ ง ด า นต น ทุ น แรงงาน และระยะเวลาให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม
3) หลักการมีสวนรวม (Participation): กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมี สวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการเรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ ประเด็น
ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ร ว มคิ ด แนวทาง ร ว มการแก ไ ขป ญ หา ร ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
4) หลักความโปรงใส (Transparency): กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาขี้แจง ได
เมื่อมีขอสงสัย และเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การใหบริการที่สามารถดําเนินการได ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตอความคาดหวัง/ความ ตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability):การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่ตอบสนองตอความ คาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law):การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
8) หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization):การถ ายโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการบริการตอผูรับบริการ และ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสวนราชการ ทั้งนี้
การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
9) หลักความเสมอภาค (Equity):การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม กัน
โดยการไมแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ สุขภาพ
สถานะบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ

-2510) หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานตองมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
กลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
วิธีดําเนินการ
(1) ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง รวมกันระบุปจจัยเสี่ยงโดยใชแบบฟอรมที่ 1.2
ในการระบุปจจัยเสี่ยง
(2) พิจารณาระบุปจจัยเสี่ยงทั้งที่เปนปจจัยในและปจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค/เปาหมาย ในแตละขั้นตอนของ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมยอย ซึ่งในแตละขั้นอาจมีปจจัยเสี่ยง
มากกวา 1 ปจจัยใหระบุใหครบถวน
(3) พิจารณาระบุประเภทของความเสี่ยงในแตละปจจัย โดยทําเครื่องหมาย ( ) ในชองประเภท ความ
เสี่ ย งแต ล ะด านซึ่ ง ประกอบด ว ย ด า นกลยุ ทธ ด านการดํ า เนิ น การ ด านการเงิ น และด า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย/กฎระเบียบ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในขอ 3.3.2.2 ประเภทของความเสี่ยง
(4) พิจารณาวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยทําเครื่องหมาย ( ) ในชองหลักธรรมา
ภิบาล ที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส
หลักการตอบสนอง หลักภาระผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจายอํา นาจ หลักความเสมอภาค และ
หลักการมุงเนนฉันทามติ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในขอ 3.3.2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงตาม หลัก
ธรรมาภิบาล
3.4 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเปนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงตางๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองกํา หนดเกณฑการประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และการดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
3.4.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมิน ความ
เสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคระกรรมการฯ จะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น ซึ่งมี ทั้ง
เกณฑ ในเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณภาพ ทั้ งนี้ ขึ้น อยู กับ ข อมู ล สภาพแวดล อมในหน ว ยงานและดุ ล ยพิ นิ จ การ
ตัดสินใจของคระกรรมการฯ และผูบริหารของหนวยงาน โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มี
ขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สําหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิงพรรณนาไม
สามารถระบุ เปนตัวเลขหรือจํา นวนเงิ นที่ชัดเจนได ก็ใหกํา หนดเกณฑในเชิงคุ ณภาพหรือกํา หนดเปนเกณฑ
เฉพาะในแตละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดกําหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและ
ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดผลกระทบตอการดํา เนินงานของ เทศบาลตําบลหวานใหญ ซึ่งมี
เกณฑ ในการใหคะแนนผลกระทบดังนี้

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) มีก าหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้

5

โอกาสที่
จะเกิด
สูงมาก

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ
คําอธิบาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

4
3
2
1

สูง
ปานกลาง
นอย
นอยมาก

1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
1 ปตอครั้ง
2-4 ปตอครั้ง
5 ปตอครั้ง

ระดับ
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มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูงหรือบอยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิด แตนานๆครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเวน

2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กําหนดเกณฑไว 5 ระดับ ดังนี้
2.1) กรณีเปนความรุนแรงที่สามารถวัดเปนตัวเงินได
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ

ผลกระทบ

คําอธิบาย

5

สูงมาก

เชิงปริมาณ
>๑๐ ลานบาท

เชิงคุณภาพ
มีการสูญเสียทรัพยสินอยางมหันต มีการ
บาดเจ็บถึงชีวิต
มีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นพิการ

4

สูง

>๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ลานบาท

3

ปานกลาง

>๕๐,๐๐๐ – ๒.๕แสนบาท

ีการสูญเสียทรัพยสินมาก มีการบาดเจ็บ
สาหัสถึงขั้นหยุดงาน

2

นอย

>๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท

มีการสูญเสียทรัพยสินพอสมควร มีการ
บาดเจ็บรุนแรง

1

นอยมาก

ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

มีการสูญเสียทรัพยสินเล็กนอย ไมมีการ
บาดเจ็บรุนแรง

2.2) กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานกลยุทธ
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอเปาหมายขององคกร)
ระดับ

ผลกระทบ

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก

คําอธิบาย
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรในระดับสูงมาก
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรในระดับสูง
มีผลกระทบตอเปาหมายบางอยางและชื่อเสียงขององคกรบาง
มีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรนอย
แทบไมมีผลกระทบตอเปาหมายและชื่อเสียงขององคกรเลย

2.3) กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับ

ผลกระทบ

คําอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหาย
อยางมากตอความปลอดภัยของขอมูลตางๆ
เกิดปญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอ
ความถูกตองของขอมูลบางสวน
ระบบมีปญหาและความสูญเสียไมมาก

2

นอย

1

นอยมาก

เกิดเหตุที่แกไขได
เกิดเหตุที่ไมมีความส าคัญ

2.4) กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการด าเนินงาน (บุคลากร)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอบุคลากร)
ระดับ

ผลกระทบ

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก

คําอธิบาย
ถูกเลิกจางหรืออกจากงานเนื่องจากเปนอันตรายตอรางกายและชีวิต
ผูอื่นโดยตรง
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมมีขึ้นเงินเดือน
ถูกทําทัณฑบน ความรุนแรงสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอื่น และสราง
บรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

2.5) กรณีเปนความรุนแรงที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (กระบวนการ)
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ตอการดําเนินงาน)
ระดับ

ผลกระทบ

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

นอย

1

นอยมาก

และต่ํา

คําอธิบาย
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงมาก เชน หยุด
ดําเนินการมากกวา 1 เดือน
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง เชน หยุด
ดําเนินการ 1 เดือน
มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน
มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน
ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง

ตารางระดับความเสี่ยง
ผล
กระ
ทบ
ของ
ความ
เสี่ยง

5

สูง

4

มาก

สูง

3

ปาน

กลาง

2

3

2
1 ต่ํา
1

4

5

โอกาสที่จะเกิดวามเสี่ยง
3.4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสียงแตละ
ปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคา
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงแตกตางกัน ทํา ใหสามารถกําหนดการควบคุม
ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้

-291) พิจารณาโอกาสและความถี่ในเหตุการณตางๆวามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก นอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลตอองคกรหรือหนวยงานวามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3.4.3 การวิเคราะหระดับความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณและความ
รุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนํา ผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด
ความเสีย่ ง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกรหรือหนวยงานวากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
3.4.4 การจัดลําดับความเสี่ยงเมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลตอ เทศบาลตําบลหวานใหญ เมื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการตอบสนองในแตละสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่
จะ เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียง
ตามลําดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตอไป
ในการประเมินผลความเสี่ยงจะตองมีกําหนดแผนภูมิเสี่ยง (Risk Profile)ที่ไดจากการพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิด
เหตุการณตางๆ×ความรุนแรงของเหตุการณ (Likelihood×Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดง
เปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
(1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกําหนด
เปนสีเขียว
(2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5-9 ยอมรับความเสี่ยงที่มี แผน
ควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนสีเหลือง
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนความเสี่ยง 10-15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกําหนด
เปนสีสม
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน มีแผนลดและ
ประเมินซ้ําหรือถายโอนความเสี่ยงกําหนดเปนสีแดง
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Risk Profile
มาก

ผล
กระทบ

กลาง

ที่จะ
เกิดขึ้น

(Impact)
Appetite
Boundary

สู ง

5
4

สูง

3

ปาน

2

ต่ํา

1
1

2

3

4

5

Risk

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
วิธีดําเนินการ
(1) ใหคณะทํางาน บริหารความเสี่ยงของหนวยงานประเมินความเสี่ยงในแตละปจจัยเสี่ยงลงใน
แบบฟอรม 1.3 การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
(2) พิจารณาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรง (Impact) จากปจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะหในแบบฟอรม 1.2 ใหครบถวนทุกปจจัยเสี่ยง โดย
พิจารณาจากเกณฑการประเมินมาตรฐานที่คณะกรรมการฯ กํา หนด (ระบุอยูในขอ 3.4.1 การกําหนดเกณฑ
การประเมินมาตรฐาน)
(3) ในกรณีที่คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาแลวเห็นวาเกณฑการประเมิน
มาตรฐานตามที่ระบุอยูในขอ 3.4.1 ที่คณะกรรมการฯกําหนดยังไมสามารถนําไปเปนเกณฑเพื่อประเมินความ
เสี่ยงได เนื่องจากเห็นวาความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม
สามารถนําเกณฑการประเมินมาตรฐานไปประเมินได ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณา
กําหนดเกณฑการประเมินขึ้นใหม โดยยึดหลักการกํา หนดเกณฑการประเมินใน 5 ระดับ ตามเกณฑการ
ประเมินมาตรฐาน เพื่อใหสามารถนําไปเทียบเคียงในเวลาที่จัดลําดับความเสี่ยงในภาพรวมของ เทศบาลตําบล
หวานใหญ รวมถึงการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงตอไป
3.5 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
การกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุงเนนใหองคกรสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับ ที่ ยอมรับ ได โดยการกํา หนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ ย งสามารถทํ า ได หลายวิ ธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งทางเลือกหรือกลยุทธในการจัดการ
ความเสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ

3.5.1 การยอมรับ (take,Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ
ดําเนินการใดๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ
-313.5.2 การลด (Reduction) หมายถึง เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบ วิธีการ
ทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
3.5.3 การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับ และ
ตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงกลุมนี้ เชน การ
หยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงานการ ลด
ขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เปนตน
3.5.4 การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบง (share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให
ผูอื่นได เชน การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน
วิธีการดําเนินการ
ให ค ณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งของ สํ า นั ก /กอง กํ า หนดแนวทางตอบสนองความเสี่ ย งลงใน
แบบฟอรม 1.3 การประเมินและการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการพิจารณา
เปนรายกรณี ดังนี้
(1) กรณีปจจัยเสี่ยงเปนปจจัยภายนอก และเปนระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งยังไมมีมาตรการ
ใดรองรับความเสี่ยงนั้นๆ ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานกําหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยง โดยคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
(1.1) ปจจัยเสี่ยงมีความสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานและอยูในขอบเขตที่หนวยงาน
สามารถบริหารจัดการได รวมทั้งมีความคุมคาในการดํา เนินการใหใชแนวทางการลดความเสี่ยง และกํา หนด
มาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
(1.2) ปจจัยเสี่ยงมีความสอดคลองกับภารกิจของหลายหนวยงานในสังกัด เทศบาลตําบล
หวานใหญ และอยูในขอบเขตที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถรวมดํา เนินการได รวมทั้งมีความคุมคาในการ
ดําเนินการ ใหใชแนวทางการลดความเสี่ยง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานจัดทําขอเสนอแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
(1.3) ปจจัยเสี่ยงอยูนอกเหนือภารกิจของหนวยงานแตสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานอื่น
ในสังกัด เทศบาลตําบลหวานใหญ ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน จัดทําขอเสนอแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยการถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรม
รองรับความเสี่ยง โดยการถายโอนความเสี่ยงใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรม
รองรับความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่ดําเนินการในภารกิจดังกลาว
เพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ ตอไป
(1.4) ป จ จั ย เสี่ ย งอยู น อกเหนื อภารกิ จ ทุ ก หน ว ยงานในเทศบาลตํ า บลหว านใหญ ให
คณะทํางาน บริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาวา สามารถกําหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับที่มีความ
คุมคาในการ ดําเนินการไดหรือไม ถาไดใหกําหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงขึ้นใหมแลวเสนอตตอ
คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
(2) กรณีปจจัยเสี่ยงเปนปจจัยภายนอก และเปนระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ํา มีแนวทางให
คณะทํางานพิจารณาเปนรายกรณี ดังนี้

(2.1) เปนปจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดและกิจกรรม/ขั้นตอนการดํา เนินงานตามปกติ
สามารถควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได แตพิจารณาแลวมีความเปนไปไดที่ความเสี่ยงนั้นยังมu
-32โอกาสเกิดขึ้นและมีโอกาสสงผลกระทบตอ วัตถุประสงค/เปาหมาย ของหนวยงานมากขึ้น ใหเลือกแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยง (นําไปบริหารจัดการควบคุมภายในสวนราชการ)
(2.2) เปนปจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดแตไมมีกิจกรรม/ขั้นตอนการดํา เนินงานตามปกติที่
สามารถนําไปควบคุมความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งมีความเปนไปไดที่ความเสี่ยงนั้น จะมีโอกาสสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค/เปาหมาย ของหนวยงานมากขึ้น ใหคณะทํา งานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาเลือก
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (นําไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในสวนของราชการ) และ
กําหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงขึ้นใหม
(2.3) เปนปจจัยที่สามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งคณะทํา งาน
บริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาแลวเห็นวาไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม
รุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ใหเลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง
(3) กรณี ป จ จั ย เสี่ ย งเป น ป จ จั ย ภายใน และเป น ระดั บ ความเสี่ ย งสู ง และสู ง มาก มี แ นวทางให
คณะทํางานพิจารณาเปนรายกรณี ดังนี้
(3.1) เปนปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดํา เนินการของหนวยงานโดยตรง และอยูใน
ขอบเขตที่หนวยงานสามารถบริหารจัดการได แตไมมีมาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุมอยู รวมทั้งเมื่อ
พิจารณาแลวเห็นวามีความคุมคาในการดํา เนินงาน ใหใชแนวทางการลดความเสี่ยงและกํา หนดมาตรการ/
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงขึ้นใหม
(3.2) เปนปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดําเนินงานของหลายหนวยงานในสังกัดเทศบาล
ตําบลหวานใหญ และอยูในขอบเขตที่หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถรวมดําเนินการได รวมทั้งมีความคุมคาใน
การ ดําเนินการใหใชแนวทางลดความเสี่ยง โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานจัดทําขอเสนอแนว
ทางการตอบสนองความเสี่ ย งรวมทั้ งมาตรการ/กิ จ กรรมเพื่ อลดความเสี่ ย งเสนอต อคณะกรรมการฯเพื่ อ
พิจารณา
(3.3) อยู น อกเหนื อภารกิ จ ของทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลหว า นใหญ ให
คณะทํางาน บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน จัดทําขอเสนอแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยการถายโอน
ความเสี่ยงให หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงเสนอตอคณะ
กรรมการฯ เพื่อ พิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่ดําเนินการในภารกิจดังกลาวเพี่อลดความเสี่ยงนั้นๆตอไป
(3.4) อยู น อกเหนื อภารกิ จ ของทุ ก หน ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลหว า นใหญ ให
คณะทํางาน บริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาวา สามารถกําหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับที่มีความ
คุมคาในการ ดําเนินการไดหรือไม ถาไดใหใชแนวทางการลดความเสี่ยงและกํา หนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงขึ้น ใหม แลวเสนอตอคณะกรรมการฯ พิจารณา
(4) กรณีป จจัยเสี่ยงเป นปจจั ยภายใน และเปนระดับความเสี่ ยงปานกลางและต่ํา มีแนวทางให
คณะทํางานพิจารณาเปนรายกรณี ดังนี้
(4.1) เปนปจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดและกิจกรรม/ขั้นตอนการดํา เนินงานตามปกติ
สามารถควบคุมใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดใหเลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง (นําไปบริหาร
จัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของสวนของราชการ)

(4.2) เปนปจจัยที่สามารถยอมรับไดแตไมมีกิจกรรม/ขั้นตอนการดํา เนินงานตามปกติที่
สามารถควบคุมความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งมีความเปนไปไดที่ความเสี่ยงนั้น จะมีโอกาสสงผลตอวัตถุประสงค/
เปาหมาย ของหนวยงานมากขึ้นใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาเลือกแนวทางการ
ควบคุมความเสี่ยง (นําไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของสวนราชการ) และกําหนดมาตรการ
และกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม
-33(4.3) เป น ป จ จั ย เสี่ ย งที่ ส ามารถยอมรั บ ได ภายใต การควบคุ ม ที่ มี อยู ใ นป จ จุ บั น ซึ่ ง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาแลวเห็นวาไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยง
ในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ใหเลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง
3.6 การกําหนดกิจกรรมควบคุม
ภายหลังจากที่คณะทํางานบริหารความเสี่ยงระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแตละปจจัย
เสี่ยงแลวใหคณะทํางานฯ กําหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) ให
ลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถปฏิบัติไดจริง รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย
และตนทุนในมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับดวย
วิธีการดําเนินการ
(1) การพิจารณากําหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงตางๆ สามารถพิจารณากํา หนดไปพรอม
กับการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงได โดยภายหลังจากการกําหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยงแลว ใหพิจารณากําหนด มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ระบุลงในแบบฟอรมที่ 1.4 การประเมิน
และการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแนวทางการพิจารณาเปนรายกรณี ดังนี้
(1.1) กรณีเลือกใชแนวทางการยอมรับความเสี่ยง ใหระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เปนการ
ควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน และประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเสี่ยง
ดวย
(1.2) กรณีเลือกใชแนวทางการควบคุมความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เปนการ
ควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน ใหประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเสี่ยงโดย
พิจารณาวาควรกําหนดมาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติมหรือไม สําหรับกรณีที่ไมมีมาตรการ/กิจกรรม ที่เปนการ
ควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน ใหพิจารณากําหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
(1.3) กรณีเลือกใชแนวทางการลดความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เปนการ
ควบคุมความเสี่ยงในปจจุบัน ใหพิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความ
เสี่ยงวายังไมสามารถควบคุมความเสี่ยงไดเนื่องจากปจจัยใด และกํา หนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อลด
ความเสี่ยง นั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยคํานึงถึงความเปนไปไดและความคุมคาในการดําเนินการเปน
สําคัญสําหรับ กรณีที่ไม มีมาตรการ/กิจ กรรมที่เปนการควบคุมความเสี่ ยงในปจจุบันให พิจารณากํา หนด
มาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติม โดยคํานึงถึงความเปนไปไดละความคุมคาในการดําเนินการเปนสําคัญดวย
(1.4) กรณีเลือกใชแนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเปนความเสี่ยงที่ไม
สามารถยอมรับไดและประเมินแลวตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขในการดํา เนินการ โดยมี
วิธีการจัดความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนินงานหรือกิจกรรมลง เปนตน
(1.5) กรณีเลือกใชแนวทางการถายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเปนความเสี่ยงที่อยูนอกเงือนไข
การดําเนินงาน และถาถายโอนใหผูอื่นดําเนินการแทนจะมีความคุมคาในการรองรับความเสี่ยงมากกวา เชน
การทําประกันภัย/ประกันทรัพยสินกับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือจางบริษัทภายนอกมาจัดการ

ในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน ใหพิจารณากําหนดมาตรการ/กิจกรรมที่เหมาะสม
และระบุผูทจี่ ะรับผิดชอบในมาตรการดังกลาวนําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

-34(2) การพิจารณาความคุมคาของมาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง ใหคณะทํา งานบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงานพิจารณาทางเลือกของมาตรการ/กิจกรรมที่หนวยงานจะดํา เนินการ โดยมาตรการ/
กิจกรรมที่กําหนดตองมีความคุมคาในเชิงคาใชจาย กลาวคือ ภายหลังจากการระบุถึงมาตรการ/กิจกรรมในการ
รองรับความเสี่ยงแลว ใหประมาณคาใชจายในแตละกิจกรรมและนํา ไปเปรียบเทียบกับผลการประมาณมูลคา
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยคาใชจายในการดํา เนินการตามมาตรการ/กิ จกรรมตองต่ํากวา
มูลคาความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ทั้งนี้ หากไมสามารถประมาณการมูลคาความเสี่ยงที่เกิดจากความ
เสี่ยงนั้นๆ ไดใหพิจารณาวาเปนคาใชจายที่ไมสงผลกระทบตองบประมาณของหนวยงาน และมาตรการ/
กิจกรรมที่กําหนด เปนการสงเสริมใหการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาแลวเปน
กิจกรรมที่จําเปนตอง ดําเนินการแตงบประมาณของหนวยงานไมเพียงพอจํา เปนตองไดรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ให นําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
3.7 การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสํานัก/กอง
ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํา นัก/กอง การจัดทํา แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงาน/กอง ลงในแบบฟอรม 1.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสํานัก/กอง โดยนําผลการระบุ
ปจจัยและการกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงจากแบบฟอรม 1.4 การกําหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง มาใสและระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบเพิ่มเติมใหครบถวน
และสงผลการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงานตามแบบฟอรมที่ 1 ใหฝายเลขานุการฯ ภายในเวลาที่กําหนด
เพื่อทําการประมวลขอมูลและจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการฯของ เทศบาลตําบล
หวานใหญ เพื่อพิจารณาตอไป

บทที่ 4
การสื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความเสีย่ ง
การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพจะชวยปองกันความเสี่ยงตางๆ
ไมใหเกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงตางๆลงได ปจจัยสํา คัญคือผูบริหารตองมีสวนสําคัญในการ
กําหนด นโยบายและผลักดันใหเกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเจาหนาที่ทุกคนจะตองมีสวน
รวมในการ นําแผนบริหารความเสี่ยงไปเปนกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน โดยกอนที่จะ
ทําใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงนั้น องคกรตองใหความสําคัญกับการสื่อสารเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางและประโยชนในการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหทุกภาคสวนรับรูและเขาใจ โดย
ใชชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยใหบุคลากรสามารถสื่อสารขอมูลที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงทั้ง
หนวยงาน ระหวางหนวยงาน และกระบวนการทํางานตางๆไดเปนอยางดี และเกิดความรวมมือในการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกรตอไป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการผลักดันการนํา แผนการบริหารความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
คณะ กรรมการฯจึงกําหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรในแตละป โดยใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตามแนวทาง/ชองทางตางๆ ดังนี้
ลําดับที่

แนวทาง/ชองทาง

ชวงเวลา

ผูรับผิดชอบ

1

แจ งเวี ย นแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของ ภายใน 15 วันหลังจาก หนวยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองหนองปรือ
แผนฯไดรับความ
เห็นชอบ

2

นํา File
เว็บไซต

3

การประชุ มภายใน ส านั ก/กอง เพื่ อ ภายใน 3 เดือนหลังจาก
ผลั กดั น ให การบริ ห ารความเสี่ ย ง
แผนฯไดรับความ
ภายใน ส านัก/กอง มีประสิทธิภาพ
เห็นชอบ
เพิ่มขึ้น

4

ช อ งทางอื่ น ๆ (พิ จ ารณาตามความ
เหมาะสม

แผนบริ ห ารความเสี่ย งลง ภายใน 15 วันหลังจาก กองวิชาการและแผนงาน
แผนฯไดรับความ
เห็นชอบ
ทุกหนวยงาน

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯพิจารณาเลือก แนวทาง/ชองทางที่เหมาะสมในแตละป และมอบหมายให
หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละแนวทาง/วิธีการ ทําการสื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตําบลหวานใหญ ตอไป

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง
5.1 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ สํานัก/กอง ประสานงานภายใน สํานัก/กอง เพื่อดําเนินการตาม
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและจะตองมีการติดตามและรายงานผลเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการ
ดําเนินการไปแลววาบรรลุตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด
ควรปรับเปลี่ยน และนํา ผลการติดตามไปรายงานใหคณะกรรมการฯทราบตามแบบรายงานตางๆ โดยการ
ติดตามผลใน 2 ลักษณะ คือ
5.1.1 การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) โดยหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
มาตรฐานที่ 2.7 หนวยงานของรัฐตองมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น จึงกําหนดใหหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงรายงาน ตามแบบฟอรมที่ 2.1 พรอมเอกสาร/หลักฐาน และรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
ครั้งที่ 1 ขอมูลรอบ 12 เดือน รายงานภายในวันที่ 30 กันยายน ของป
5.1.2 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยู
ใน การดําเนินการตางๆตามปกติของหนวยงาน สําหรับหนวยงานที่ไมไดเปนผูรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงหากพบปจจัยเสี่ยงขึ้นระหวางการดําเนินการใหรายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเสี่ยง
ที่พบใหม โดยจัด ทํ า รายงานตาม แบบรายงานที่ 2.2 ทั น ที เ มื่ อพบความเสี่ ย งต อฝ ายเลขานุ การคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตอไป
5.2 การประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิบัติการบริหารจัดการบริหาร
ความ เสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐานที่ 2.7 หนวยงานของรัฐตองมีการติดตาม
ประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ํา เสมอ โดยการสรุป
และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมา และจัดทํารายงาน
สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน คณะกรรมการฯจึงไดพิจารณากําหนดแนวทางการประเมินและทบทวน
การบริหารความเสี่ยงใน 3 ดานหลัก คือ ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการ
ประเมินในแตละดาน ดังนี้
5.2.1 ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถวนของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการของ COSO (7 ขั้นตอน) ไดแก
การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงตางๆ การประเมินความเสี่ ยง กลยุทธ/

แนวทาง ที่ใชจัดการกับแตละความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหาร
ความเสี่ยง
-37-37การติ ดตามและเฝาระวังความเสี่ ยงตางๆ รวมทั้งการสรุป ประเมิน ผลการบริห ารความเสี่ ยงประจํ า ป โดย
พิจารณาถึงความครบถวนในการดําเนินการตามขอกําหนดดังกลาว
5.2.2 ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการมีการระบุและบริหารความเสี่ยงไดทั่วทั้งองคกร การใหความหมายและจัด
ประเภท ของความเสี่ยง การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได การ กําหนดหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการ
พิจารณา ถึงความคุมคาในการดําเนินการ
5.2.3 ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
5.2.3.1 พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ดวยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กํา หนด โดยประเมินผลตาม
ตัวชี้วัด “รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง”
(รอยละ 50)
5.2.3.2 พิจารณาจากผลดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง
โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของเปาหมายของโครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง” (รอยละ 100)
5.3. การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
5.3.2 การจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป ใหฝายเลขานุการฯ จัดทํา
รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจํา ป โดยระบุผลของการดําเนินการในแตละกิจกรรมตามที่ระบุใน
แผนการบริหารความเสี่ยง วาสามารถจัดการกับปจจัยเสี่ยงตางๆได มากนอยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุม
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม และจัดทําสรุปและประเมินผลการ บริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการในปนั้นๆ ปญหาอุปสรรคที่พบพรอมทั้ง ขอเสนอแนะเพื่อการบริหารความเสี่ยง
ในปถัดไป นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจ ารณาใหความเห็น ชอบรายงานผล การบริหารความเสี่ยงใหทันตาม
กําหนดเวลา ( กําหนดใหนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ)

บทที่ 6
โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตําบลหวานใหญ
6.1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลหวานใหญ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหวานใหญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลหวานใหญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก/กอง

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงทุกสํานัก/กอง
ฝายเลขานุการ
หนวยตรวจสอบภายใน
6.3 อํานาจหนาที่
6.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ
1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตําบลหวานใหญ
2) พิจารณาผลการวิเคราะห ประเมิน ระบุปจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง
3) พิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
4) กําหนดแนวทาง/วิธีการ สื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงใหหนวยงานในสังกัดไดรับทราบ
นโยบายหรือมาตรการที่ไดกําหนดขึ้นเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในหนวยงาน

5) ติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงของ เทศบาลตําบลหวานใหญ
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6.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานัก/กอง
1) วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง ระบุปจจัยเสี่ยง และจัดลํา ดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงของ
หนวยงาน
2) เสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน
3) ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและจัดทํา รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหนวยงาน
6.2.3 ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตําบลหวานใหญ
1) การดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เทศบาลตําบลหวานใหญ
2) จัดทําขอเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ เทศบาลตําบลหวานใหญ
3) ประสารคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัด เทศบาลตําบลหวานใหญ เพื่อ
ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
4) นําเสนอความคืบหนาและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรการบริหาร
ความเสี่ยง เทศบาลตําบลหวานใหญ
5) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
6.3. กระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง
ให ห น ว ยงานในสั ง กั ด เทศบาลตํ าบลหว า นใหญ วิ เ คราะห ประเมิ น และจั ด การความเสี่ ย งอย า ง
เหมาะสมเปนไปตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way
Commission) และหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความ
เสี่ยงที่ระบุอยูในคูมือการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ ฉบับนี้

บทที่ 7
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ
7.1. Flow Chart ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองหนองปรือ
สัญลักษณ

เริ่ม/สิ้นสุด

ดําเนินการ

ขั้นตอน

ชวงเวลา

1 .สรุปและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงใน ปที่ผานมา
1.1 สรุป ผลการดํา เนินการตามแผน
บริหาร ความเสี่ยง

1-15 ต.ค.
63
1-15 ต.ค.
63

1.2 สรุป ผลการประเมินการบริห าร
ความเสี่ยง
2. ทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้ง องคกร
3. นําเสนอประธานกรรมการหรือคณะ
กรรมการฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให ค วาม
เห็นชอบใหนํา คูมือการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ เทศบาลตําบล
หวานใหญไปใช
4. การวิเคราะหความเสี่ยงตามแนวทาง
ของ COSO ที่ระบุในคูมือการบริหาร
ความเสี่ยง
5. จัดสงผลการวิเคราะหความเสี่ยงให
ฝาย เลขานุการเพื่อ จัดท า(ราง)แผน
บริหารความเสี่ยง
6. ฝายเลขานุการประมวลขอมูลการ
วิเคราะห และจัดทํา (ราง)แผนบริหาร
ความเสี่ยง
7. นํ า เสนอคณะกรรมการฯ เพื่ อ
พิจ ารณาและให ความเห็นชอบแผน
บริหารความเสี่ยง
8. นํา เสนอผูบ ริห ารเพื่อ พิจ ารณาให
ความ เห็นชอบและน าไปปฏิบัติ

1-15 ต.ค.
63
ต.ค.63

9. สื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความ
เสี่ยง ตามแนวทางที่ก าหนด
10.
หน ว ยงานด าเนิ น การตาม
มาตรการที่ระบุใน แผนบริห ารความ
เสี่ยงและรายงานผล
11. ประมวลขอมูลผลการบริหารความ
เสี่ยง

ม.ค.64

พ.ย.63

พ.ย.63

ฝาย
เลขานุการ

พิจารณา
ผูรับผิดชอบ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะ
กรรมการ
สํานัก/กอง

คณะกรรม
การฯ

ผูบริหาร

Yes

No

ธ.ค.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ม.ค.64

ม . ค -ก . ย .
64
1-10 ต.ค
64

Yes
No

Yes
No

เชื่อมตอ
ผูมีสวนได
สวนเสี

LPA

12. นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาให
ความ เห็นชอบรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง
13. รับการตรวจเมิน lpa

ภายใน
15 ต.ค
64
พ.ค-ก.ค
64

Yes
No
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7.2.รายละเอียดความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ
7.2.1 สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมา
7.2.1.1 สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ฝายเลขานุการฯ พิจารณาจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป โดยระบุผลของการดําเนินการในแตละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงวาสามารถ
จัดการกับปจจัยเสี่ยงตางๆไดมากนอยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม เพื่อ
นําเสนอตอผูบริหารของเทศบาลตําบลหวานใหญ
7.2.1.2 สรุปผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยง
ฝายเลขานุการพิจารณาทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ทําการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงในปที่ผานมา โดยนํา ผลการตรวจประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. มา
พิจารณาดวย เพื่อปรับปรุงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปตอไป โดยประเมิน 3 ดานหลัก คือ ดานความ
ครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และ
ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแตละดาน ดังนี้
1) ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
จากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความ
ครบถวนของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการของ COSO (7 ขั้นตอน) ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคการ
บริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงตางๆ การประเมินความเสี่ยงมาตรการ/แนวทาง ที่ใชจัดการกับแตละ
ความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง การติดตามและเฝา
ระวังความเสี่ยงตาง รวมทั้งการสรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจํา ป โดยพิจารณาถึงความครบถวน
ในการดําเนินการตามขอกําหนดดังกลาว
2) ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากการมีการระบุและ
บริ หารความเสี่ ยงไว ทั่วทั้ งองค กร การให ความหมายและจัด ประเภทของความเสี่ย ง การกํา หนดขอบเขต
วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได การกํา หนดหลักเกณฑการประเมินความ
เสี่ยงและกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการพิจารณาถึงความคุมคาในการดําเนินการ
3) ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
3.1) การพิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ดวยวิธีประเมินความรุนแรง
ของ ความเสี่ยงที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กําหนดโดยประเมิน
ตาม ตัวชี้วัด “รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง”
(รอยละ 50)
3.2) พิจารณาจากผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่มีการ
บริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลตามตัวชี้วัด “รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของเปาหมายของโครงการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง” (รอยละ 100)
7.2.2 ทบทวนรายละเอียดของคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของเทศบาลตําบลหวานใหญ
ฝายเลขานุการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของ เทศบาลตําบลหวาน
ใหญ นําเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยการทบทวนบริบท ตางๆที่เกี่ยวของ

ประมวลหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) แนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจากเอกสารวิชาการรวมทั้งคูมือของหนวยงานตางๆ และผลการบริหารความเสี่ยงในปที่ผาน
มา นํามาปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของเทศบาลตําบลหวานใหญ โดยคูมือ
-42ดังกลาวควรระบุกระบวนการ แนวทาง/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแบบฟอรมตางๆที่ใชไวอยาง
ชัดเจน
7.2.3 นําเสนอประธานกรรมการหรือคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหนํา คูมือ
การ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของเทศบาลตําบลหวานใหญ ไปใช
7.2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
ให คณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งของสํ า นั ก/กอง วิ เ คราะห ความเสี่ ย งตามแนวทางของ
COSO โดยดําเนินการแนวทาง/วิธีการที่กําหนดในบทที่ 3 แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตําบลหวานใหญ โดยใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานนําผลการวิเคราะหความเสี่ยงใส
ในแบบฟอรม ที่ 1
7.2.5 จัดสงผลการวิเคราะหความเสี่ยงใหฝายเลขานุการเพื่อจัดท า (ราง) แผนบริหารความ
เสี่ยง
ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานัก/กอง จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง โดย
อยาง นอยตองประกอบดวย 1) ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลหวานใหญ 2) วัตถุประสงคระดับองคกรและ
ระดับ กิจกรรม 3) ผลการวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมาดํา เนินการอยางเปนขั้นตอนตาม
หลักการของ COSO โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 4) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อยู
ในระดับที่สูง และสูงมาก และ 5) การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
7.2.6 ฝายเลขานุการประมวลขอมูลการวิเคราะหและจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง
ใหคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสํานัก/กอง สงผลการวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน
ตามแบบฟอรมที่กําหนดในขอ 2.4 ใหฝายเลขานุการภายในเวลาที่กําหนด เพื่อทําการประมวลขอมูลและ
จัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการฯ ตอไป
7.2.7 นําเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
7.2.8 นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและนําไปปฏิบัติ
7.2.9 สื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนด
ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ พิจารณาเลือกแนวทาง/
ชองทาง ที่เหมาะสมในแตละป และมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบในแต ละแนวทาง/วิธีการ ทําการ
สื่อสารและ เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหวานใหญ โดนสามารถพิจารณาดําเนินการตาม
แนวทางการ สื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในบทที่ 4 การสื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง
7.2.10 หนวยงานดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
ให คณะทํา งานบริห ารความเสี่ ย งของสํ า นัก/กอง ดํ าเนิ นการตามมาตรการที่ร ะบุ โดยถ า
กิจกรรมที่กําหนดเปนกิจกรรมที่ดําเนินการภายในหนวยงานใหประสานงานภายในหนวยงานเพื่อดํา เนินการ
ตามมาตรการที่ระบุ ทั้งนี้หากกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ระบุตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ โดย
หนวยงานเปนหนวยรับผิดชอบหลัก ใหประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดํา เนินการตามกิจกรรมที่ระบุและให
หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เป น ผู ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น ของกิ จ กรรมรองรั บ ความเสี่ ย งนั้ น จากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ และรายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมสงฝายเลขานุการฯ ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด ทั้งนี้ใหดําเนินการตามแนวทาง/วิธีการที่ระบุในบทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยง

7.2.11 การประมวลขอมูลผลการบริหารความเสี่ยง
ใหฝายเลขานุการฯ ประมวลขอมูลรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ สํานัก/กอง รับผิดชอบในการดําเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงนํา เสนอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด
-437.2.12 นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนํา เสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหทันตามกําหนดเวลา (ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ)
7.2.13 รับการตรวจประเมิน LPA ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาเกณฑการตรวจประเมิน lpa ของ สงเสริมการปกครองทองถิ่น และรวมเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของรอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน lpa ตามวันและเวลาที่กํานดตอไป

ภาคผนวก

แบบฟอรมที่ 101

เทศบาลตําบลหวานใหญ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
สําหรับรอบระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน.....................
องคประกอบของสภาพแวดลอมภายในองคกร
1. สภาพแวดลอมภายใน
1.1 การยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและ
จริยธรรม

ผลการประเมิน/ขอสรุป
1.1 บุคลากรของเทศบาลเมืองหนองปรือยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

1.2 ผูกํากับดูแลมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร
และมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน

1.2 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ภายในองคกร มีความมุงมั่นที่จะใชการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายอยางจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูและของผูกํากับดูแล

1.3 มีการจัดโครงสราง สายการบังคับบัญชา
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ประกอบดวย 9 สํานัก/กอง/หนวย ไดแก สํานัก
ปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน กองชาง- สุขาภิบาลและ
หนวยตรวจสอบภายใน โดยมี นายกเทศมนตรีตําบล
หวานใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน

1.4 การแสดงใหเห็นถึงความมุงมันในการสราง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน

1.4 มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

1.5 การกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุม ภายในเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน

1.5.1 มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับ
บุคลากร อยางเหมาะสมและชัดเจน พรอมทั้งแจงให
บุคลากร รับรับทราบและถือปฏิบัติ
1.5.2 มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหไดรับการอบรม
อยาง สม่ําเสมอ

1.5.3 มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการ
ประชุมรวมกัน
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2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงค

2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผละตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้ง
หนวยงานและวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น

ผลการประเมิน/ขอสรุป
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2.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคทุกกิจกรรมที่
ดําเนินการและเปาหมายทิศทางการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับภารกิจของหนวยงานทีการ
สื่อสารใหบุคลากรทราบและเขาใจตรงกัน
2.1.2บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมและใหการ
ยอมรับ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หนวยงาน และวัดผลได
2.2 ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของทุกระดับของ
หนวยงาน มีสวนรวมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นทั้งจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก โดย กําหนดเกณฑในการพิจารณา และ
จัดลําดับความสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาก
การวิเคราะหความเสี่ยง ดังกลาว เทศบาลตําบล
หวานใหญ มีจุดออน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก 4 แหง และความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายในและภายนอก 1 แหง

2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ
2.3 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด
วัตถุประสงค
หรือ โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ
ควบคุม ภายใน

2.4 มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานใหนอยที่สุด เมื่อกําหนด
วิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงไดแจง
เวียนใหบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติ

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได

3.1 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงคและ
ประชุมปรึกษาหารือใหเขาใจในการลดความเสี่ยง
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมใหอยูระดับที่

ยอมรับ ได
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3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค

ผลการประเมิน/ขอสรุป
3.2 จัดทําแผนที่ภาษีฯ และนําขอมูลแผนที่ภาษีฯ
มา ใชในการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธตาม
สื่อ ตางๆ เชน ลงเว็บไซตของ อปท. หอกระจายขาว
แผน พับ เปนตน และมีการประชุมเพื่อชี้แจงให
บุคลากร ทราบถึงวัตถุประสงคของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง

3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนด ไว
ในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ จริง

3.3.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไว
เปน ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และมีการแจง
เวียนการ มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหทราบ
โดยทั่วกัน
3.3.2 เทศบาลจัดทําหนังสือแจงผูมีสวนรวมหรือผูที่
เกี่ยวของทราบ
3.3.3 เทศบาจัดทําแผนที่ภาษีและนําขอมูลแผนที่
ภาษีฯ มาใชในการจัดเก็บภาษี
3.3.4 เทศบาลจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ เชนลงเว็บไซตของ อปท. แผนพับ ปาย
ประชาสัมพันธหอกระจายขาว เปนตน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 มีการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
4.1 การจัดทําหรือการจัดหาและการใช สารสนเทศ ทั้ง หนวยงานภายในและภายนอก อยางเพียงพอ
ที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให มีการ
เหมาะสมเชื่อถือได และทันตอเหตุการณ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด

4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของและนําขอมูลลงเว็บไซตของเทศบาล เพื่อ
ใช เปนแหลงขอมูลในการคนควาหาความรู

4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด

4.3.1 จัดใหมีการใหบริการตางๆ เชน ใหบริการ
ปรึกษาแนะนํา และการใชระบบสานสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารอยางเหมาะสม เขาถึง และทันตอ
เหตุการณ
4.3.2 เทศบาลจัดทําหนังสือแจงผูมีสวนรวมหรือผูที่

เกี่ยวของทราบ
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5. กิจกรรมการติดตามผล
5.1 การระบบ การพัฒนา และการดําเนินการ
ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กําหนด เพื่อใหเกิด
ความ มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของ
การ ควบคุมภายใน
5.2 การประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถ
สั่ง การแกไขไดอยางเหมาะสม

ผลการประเมิน/ขอสรุป
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5.1 มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และรายงานใหผูบริหารทราบ
เปนลายลักษณอักษร กรณีผลการดําเนินงานไม
เปนไป ตามแผนมีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อใหมี
ความ มั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ เหมาะสมหรือตองดําเนินการปรับปรุงแกไข
5.2.2 เทศบาลมีการสรุปผลการดําเนินงาน เสนอ
ผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือน

ผลการประเมินโดยรวม
เทศบาลตําบลหวานใหญ ไดมีการประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในครบ 5 องคประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เปนไป
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สํา หรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 แตอยางไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดํา เนินการที่สําคัญบางภารกิจตองจัดใหมีการ
บริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค ตอไป

(ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

