นโยบาย/แผนงานการบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตาบลจอมทอง
จัดทาโดย
คณะทางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตาบลจอมทอง
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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลจอมทองได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายใน
ครบทุกส่วนราชการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหาร
ปั จ จั ย ควบคุ ม กระบวนการและกิจ กรรมตามหลั กธรรมาภิ บาล เพื่ อ ลดปั จ จัย เสี่ ยงที่ จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความส าเร็ จ ขององค์ การให้ อยู่ ใ นระดับ ที่ยอมรับได้ โดยคานึ งถึง การบรรลุ วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ ภารกิจการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีการกากับดูแลที่ดี สรางความคุ มคาและเพิ่มคุณคาใหแกองคกร ทั้งด้านการบริหารงานงบประมาณและ
บุคลากร เทศบาลตาบลจอมทองจึงมีนโยบายนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการองคกร
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สาคัญ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยใน
การบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกาหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุม และ
วัดผลการปฏิบั ติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรตาง ๆ เป็นไปอยางเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ลดการสูญเสีย/โอกาสที่ทาใหเกิดความเสียหายแกองคกร
การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตาบลจอมทองมีหลักการและความจาเปนในการบริหารความ
เสี่ยงมาจาก
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับ
5. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ
6. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น


เปาหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปใชในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาหนด
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2. ผู บริหารและบุคลากร สามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงใหอยู ในระดับที่
ยอมรับได
3. ผูบริหารและบุคลากรสามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในงานที่รับผิดชอบ
4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานในองคกรได้รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกกาหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝงให้เปนวัฒนธรรมขององคกร
 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง
หลักที่สาคัญ และสามารถกากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สรางฐานขอมูลความรู ที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร เปนแหลง
ขอมูลสาหรับผู บริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และ
ภารกิจหลักขององคกร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด บุคลากรในองคกรมีความ
เขาใจเปาหมายและภารกิ จ หลั กขององคกร รวมถึงความเสี่ ย งส าคัญ ที่ส งผลกระทบในเชิ งลบตอองคกร
ครอบคลุ มความเสี่ ยงที่มีเหตุ จากปจจัยภายในองคกร (โครงสรางองคกร บุคลากร วัฒนธรรม ฯลฯ) และจากปจจัย
ภายนอกองคกร (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)
4. เปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน ผู บริหารมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยาง
เหมาะสมและทันเวลา เปนเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผน
การกาหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดาเนินงานเป็ นไปตามเปา
หมายที่กาหนด และสามารถปกปองผลประโยชน รวมถึงการเพิ่ม มูลคา แกองคกร
5. ชวยใหการพัฒนาองค์กรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ โดยที่ผู บริหาร
มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน เป็นต้น
6. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และการเลือกใชมาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าและสูงยอมแตกตางกัน หรือ
การเลือกใช้มาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน
 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ /การกระทาใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน และ
จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุ เปาหมายของของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ล ะประเด็นยุ ทธศาสตร์ตามที่ระบุใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาใหเกิดความเสี่ยง
2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดาเนินงาน หรือ นโยบาย
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3. ผลกระทบของความเสี่ยงคือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง
2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะทาใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาหนด
ไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไรและทาไม ทั้งนี้สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกาหนดมาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได
อยางถูกตอง
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลาดับ
ความเสี่ ย ง โดยการประเมิน จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่ จะเกิ ด
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาด
ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปัจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการดาเนินการ
ที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถ
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว อาจแบงโดยสรุปไดเปน 4
แนวทางหลัก ดังนี้
1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่
มีอ ยู ใ นปจจุ บั น ซึ่ งไมตองด าเนิ น การใด ๆ เชน กรณี ที่มี ค วามเสี่ ย งในระดั บไมรุ น แรงและไมคุ ม คาที่ จ ะ
ดาเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดาเนินการใด ๆ
2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแต ตองมีการแกไขวิธีการ
ควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน การจัดทามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)
3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับ
ไดและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดาเนินงาน เชน การหยุดดาเนินงานหรือ กิจกรรม
ที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดาเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4) การโอนยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผู อื่น
ช่วยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดาเนินการแทน การทาประกันภัย
ประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน
ภาพรวม โดยความเสี่ ย งที่ อาจจะเกิดขึ้ นเป็ นความเสี่ ยงเนื่อ งจาก การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทาให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนได้ส่นเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง
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2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน(Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการดาเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่ าง ๆ โดยนาแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. ประสิทธิผล (Effetiveness)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. การมีส่วนร่วม (Participation)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. นิติธรรม (Rule of Law)
8. การกระจายอานาจ (DecentraliZation)
9. ความเสมอภาค (Equity)
ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล
หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
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ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้ อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักการกระจายอํานาจ (DecentraliZation) : การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ
กระจายอานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม
หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุ ขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลจอมทอง
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตาบลจอมทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของและดาเนินการโดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way
Commission) ดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
รวมทั้งได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ โดยนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็น
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล (Effetiveness)
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
4) หลักความโปร่งใส (Transparency)
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8) หลักการกระจายอานาจ (DecentraliZation)
9) หลักความเสมอภาค (Equity)


โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Organization )
เทศบาลตาบลจอมทองได้กาหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแตงตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง
ประธานคณะทางาน
2. รองนายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง
รองประธานคณะทางาน
3. ปลัดเทศบาลตาบลจอมทอง
รองประธานคณะทางาน
4. รองปลัดเทศบาลตาบลจอมทอง
คณะทางาน
5. หัวหน้าสานักปลัด
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
7. ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
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8. ผู้อานวยการกองการศึกษา
9. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10. ผู้จัดการสถานธนานุบาล
11. ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1
12. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
13. นิติกร

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ดาเนินการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
2) ผลักดัน กากับ และติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
3) จัดทารายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
4) ปฏิบัติงานอื่นที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสัมฤทธิ์


นโยบาย วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหเทศบาลตาบลจอมทองมีระบบในการบริห ารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับ
ความเสี่ ย งและขนาดของความเสี่ ย งที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที่ยอมรับได โดยคานึงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตรที่สาคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงเพื่อวางระบบการควบคุม
ภายใน จึงกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) ใหมีระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุป จจัยความ
เสี่ยงใหทราบทุกหนวยงาน
2) การบริหารความเสี่ยงจะตองครอบคลุมทุกระดับ และทุกหนวยงานใน ทั้งที่มีสาเหตุจากปจจัย
ภายในและภายนอก เพื่อชวยใหองค์กรสามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ใหทุกหน่วยงาน รวมทั้งผูบริหารทุกระดับ เขาใจและใหความสาคัญกับการบงชี้และการควบคุม
ความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกันในการระบุประเมินและจัดการความเสี่ยง
4) ใหมีการกาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
5) ใหมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
6) ใหนาระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นสวนหนึ่งของงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร
และเปนสวนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ
7) ใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่าเสมอ


2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในดานตาง ๆ
ที่นาจะมีผลกระทบกับการดาเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทางในการปองกัน หรือ
จัดการกับความเสี่ยงเหลานั้นกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว
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2) เพื่อให้สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้
3) เพื่อใหมีผ ลการดาเนิ นงานบรรลุ เปาหมายตามภารกิจหลั กตามกฎหมาย และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เปนกระบวนการบริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organizstion of the Tread Way Commission) ที่มีขั้นตอนการดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกัน/ลดความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได กระบวนการดังกล่าวจะสาเร็จได้ตองมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร ได้มีความรู ความ
เขาใจในเรื่ องการบริ ห ารความเสี่ย งในทิศทางเดียวกันและควรจัดทาระบบสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห
ประเมินความเสี่ยง
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของกรมพินิจฯที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐาน COSO
มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting).
2) การระบุความเสี่ยง ต่าง ๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.การกาหนดเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์
7. การทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง

2. การระบุ
ความเสี่ยง

3. การประเมิน
ความเสี่ยง

6. การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง

4.การจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง

5. การรายงานและ
ติดตามผล
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1. การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
1.1 การกําหนดวัตถุประสงค์การดําเนินการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้โครงการที่มีนัยสาคัญต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถดาเนินการได้
บรรลุป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลสาเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
2.1 ความเสี่ ย ง (Risk) หมายถึ ง โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล
ความสู ญ เปลา หรื อ เหตุ ก ารณที่ ไมพึ ง ประสงค์ ซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตและมี ผ ลกระทบหรื อ ท าใหการ
ดาเนินงานไมประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององค์กร ทั้งในดานกลยุทธการปฏิบัติงาน
การเงิน เวลา และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) ของเหตุการณ ซึง่ เปนความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป
สาหรับความเสี่ยงของเทศบาลตาบลจอมทอง นั้น หมายถึง เหตุการณ /การกระทาใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงินหรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการที่สาคัญในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562
2.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่ กาหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และ
ทาไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกาหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
2.3 การระบุความเสี่ยง ผูบริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยคานึงถึง
ปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานใน
ระดับองคกรและกิจกรรม พิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิด
ความผิดพลาด / ความเสียหาย / ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาหนด มีทรัพยสินใดที่ตองดูแลปองกันรักษา
การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาใหบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ โดยเทศบาลตาบลจอมทองได้
นาแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย

3. ประเภทความเสี่ยง
พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไ ม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทาให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง

12
2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิ น เช่ น การบริ ห ารการเงิ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ เ หมาะสม ท าให้ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพี ยงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน
การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk
: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
เปนการกาหนดเกณฑ ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองกาหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น ซึ่งสามารถกาหนด
เกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู กับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลย
พินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และฝายบริหารของหนวยงานโดยเกณฑในเชิงปริมาณ
จะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง สาหรับหนวยงานที่
มีข อมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได ก็ใหกาหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ
ซึ่ ง คณะท างานฯ ไดพิ จ ารณาถึ ง โอกาสในการเกิ ด เหตุ ก ารณ ต่ า งๆ (Likelihood) และความรุ น แรงของ
เหตุการณตางๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบ ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนผลกระทบ เปนดังนี้
4.1.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (Y)
ประเด็น/
1 = น้อยมาก 2 = น้อย
3 = ปาน
4 = สูง
5 = สูงมาก
องค์ประกอบที่พิจารณา
กลาง
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)
1. มูลค่าความเสียหาย (X1)

< 1 หมื่นบาท

1-5 หมื่นบาท

5 หมื่น-2.5 แสน 2.5 – 5 แสน > 5 แสนบาท
บาท
บาท
40 - 60%
20 - 40%
< 20%

2. ความพึงพอใจขอผู้รับ บริการ/
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย(X2)
3. จานวนผู้รับบริการที่ได้รับ
ความเสียหาย/จานวนผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)

> 80%

60 - 80%

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย

กระทบเฉพาะ
กระทบเฉพาะ
กลุ่มเกี่ยวข้อง
กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน โดยตรงทั้งหมด

กระทบผูเ้ กี่ยว
ข้องโดยตรง
ทั้งหมดและ

กระทบผูเ้ กี่ยว
ข้องโดยตรง
ทั้งหมดและ

ประเด็น/
องค์ประกอบที่พิจารณา

1 = น้อยมาก
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2 = น้อย

3 = ปาน
กลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

ใหญ่
1- 5 ราย

6-10 ราย

ผู้อื่นบางส่วน
11-15 ราย

1. ระเบียบหรือคูม่ ือปฏิบตั ิ (Y1) มี ทั้ ง 2 อ ย่ า ง
และมีการปฏิบัติ
ตาม
2. การควบคุมติดตามและ
ทุกสัปดาห์
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)
3. การอบรม/สอนงาน/ให้คาแนะนา/ ทุก เดือน

มี อ ย่ า งใดอย่ า ง
หนึ่ ง และมี ก าร
ปฏิบัติตาม
ทุก 2 สัปดาห์

มีทั้ง 2 อย่า งแต่
ปฏิบัติตามอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
ทุก 1 เดือน

มี อ ย่ า งใดอย่ า ง ไ ม่ มี ทั้ ง 2
หนึ่ ง และไม่ ถื อ อย่าง
ปฏิบัติ
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

ทุก 1 ปี

มากกว่า 1 ปี

4. ความถี่ ใ นการเกิ ด ความ
ผิดพลาดการปฏิบัติงาน
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4)
5. โอกาสที่ จ ะเกิ ด เหตุ ก ารณ์
(Y5)

2-3 ปี/ครั้ง

1 ปี/ครั้ง

1-6 เดือน/ครั้ง

1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า

3 ปี/ครั้ง

2 ปี/ครั้ง

1 ปี/ครั้ง
(เกิดแน่นอน)

4. จานวนผู้ร้องเรียน(ต่อ
ระยะเวลาโครงการ) (X4)

น้อยกว่า 1 ราย

ผู้อื่นมาก
มากกว่า 15
ราย

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)

5 ปี/ครั้ง
(เกิดความผิดพลาด
น้อยมาก)

5 ปี/ครั้ง (โอกาส 4 ปี/ครั้ง
เกิดน้อยมาก)

4.1.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ ได้แก สูงมาก สูง ปานกลาง
และต่ํา

ผลกระทบของความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า
1

2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแตละปัจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได อยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ
กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กาหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณต่างๆ (Likelihood) วามีโอกาส /ความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด
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2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงาน วามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กาหนด
4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ให้นาผลที่ไดมาพิจารณาความสั มพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอหนวยงาน วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
4.4 การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผล เพื่อพิจารณา
กาหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญใหเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความ
เสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง
ต่า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทาแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน ตอไป
4.5 การกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
ได จากการพิ จ ารณาจั ด ระดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ย งจากโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได Risk
Appetite Boundary)
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant)
ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 6 คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กําหนดเปนสีเขียว
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 7 – 12 คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแตมีการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนสีนําเงิน
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 13 – 18 คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กําหนดเปนสีเหลือง
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 19 – 25 คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซํา / ถายโอนความเสี่ยง กําหนด
เปนสีแดง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)
5

5

10

15

20

25

Extreme

4

4

8

12

16

20

High

3

3

6

9

12

15

Medium

2

2

4

6

8

10

Low

1

1

2

3

4

5

1

2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

Risk Appetite
Boundaoy
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4.6 เกณฑ์ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1. ระดับความเสี่ยงต่า (Low)

1-6

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง

2 . ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ป า น ก ล า ง
(Medium)
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High)

7-12
13-18

การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
การควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme)

19-25

ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้า

5. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
โดยการนากลยุทธ มาตรการหรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในทุกหนวยงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดาเนินงานตามภารกิจตางๆ
รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู แตยังไมเพียงพอ และนามาวางแผน
จัดการความเสี่ยง
โดยมีเปาหมาย การวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ
1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปที่องคกรหรือหนวยงาน
ตองการหรือยอมรับได
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ใช้สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง
α การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
α การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
α การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด
เลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
α การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ
จัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น
การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติ
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ไดจริงและใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได พิจารณาถึงความคุมค่าในดาน คาใช
จ่ายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย

6. การรายงานและติดตามผล
จะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดาเนินงานไปอยาง
ถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของ
วิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดาเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานต้องสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใด มีประสิทธิภาพดีก็ใหดาเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการ
ติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ ไดกลาวไวขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหนวย
งานอาจกาหนดขอมูลที่ต องติดตาม หรืออาจทา Check List การติดตาม พรอมทั้งกาหนดความถี่ในการ
ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่กาหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูใน
การดาเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน

7. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทางานจัดทาระบบการจัดการความเสี่ยงจะตองทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวามีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity)
ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุ มความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยู ในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุ มอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู หลังมีการจัดการ(Residual Risk) อยู ใน
ระดับทีย่ อมรับได้และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดาเนินงาน

8. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้น ตอน เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแผนงานในการบริ ห ารความเสี่ ย งให ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ การ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจาทุกป

