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คํานํา
ตามที่องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปน
อัน มาก ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีในการประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมี มติ เห็ น ชอบกั บ
แนวทางและมาตรการที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทั้งระดับ กรม จังหวัด สถาบัน อุดมศึกษา องคกร
ปกครองทองถิ่น องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติของ
องคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่สําคัญ ” ไดอย างตอเนื่อง แม
เกิดสภาวะวิฤตก็ตาม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือวาเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับภาคประชาชนที่สุด ยอม
ตองเผชิญกับความเสี่ยงและตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชน เดียวกัน องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จาน จึ ง ได จั ด ทํ า นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร (Enterprise Risk
Management Policy) ขึ้นมาเพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการ
องค ก รให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านใน“งานบริ ก ารหลั ก ที่ สํ า คั ญ ” ได อ ย า งต อ เนื่ อ งเป น ระบบและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแม ตอ งประสบสถานการณ วิก ฤตอั น จะส งผลต อ การสร างความเชื่ อ มั่ น ในระบบการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานและระบบการใหบริการภาครัฐในภาพรวมตอไป
นโยบายความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) จะกอใหเกิดองค
ความรูเรื่ องแนวคิ ด การบริหารความเสี่ย งขององคก ร และสามารถเป นแหล งเรีย นรูเบื้ อ งต นสาหรับ
ข าราชการพนั ก งาน และลู กจ างองค ก ารบริหารสว นตําบลแกง เลิงจานที่ ป ระสงค จะเรีย นรูแนวคิ ด
พื้นฐานดานการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน
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นโยบายการบริหารความเสียงองค์ กร(Enterprise Risk)
บทนํา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร(Enterprise Risk Management) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง องคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจาน สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ
ฉุ ก เฉิ น ต า งๆ ซึ่ ง ส ง ผลให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลแก ง เลิ ง จานไม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร(Enterprise Risk Management) ขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจานจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้
1. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจานในสภาวะวิกฤต
2. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือ
กับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆที่เกิดขึ้น
3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในสภาพที่ยอมรับได และลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานมี
ความเชื่อมั่นในศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานแมตองเผชิญ กับเหตุการณรายแรง
และสงผลกระทบจนทําใหการดาเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานตองชะงัก
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง
จากการสภาวการณในปจจุบันขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานที่เผชิญ กับ
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ
การเมืองและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปจจัยภายใน เชน การกําหนดแผนยุทธศาสตร การกําหนด
แผนการปฏิบัติราชการ โครงสรางองคกร การบริหารจัดการขอมูล เปน ตนประกอบกับคณะผูบ ริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร ซึ่ง
ถือเป นองคประกอบที่สําคัญ ของการกาวไปสูระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานพรอมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยเชื่อมั่ นวาการบริหารความ
เสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในดานผลการปฏิบัติงานและ
ความเชื่อ ถื อจากประชาชนต อองค กร ปอ งกั นความเสีย หายต อทรัพ ยากรขององคก ร ตอบต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภายในอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบจดการและควบคุมที่ดี
นาไปสูการบริหารจัดการที่ดีตอไปในอนาคต
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตระ
นักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงดานตางๆใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติ
สากล เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดาเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจาน อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งองคกรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ
การวางแผนงาน และการดําเนินงานของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางองคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานรวมถึงการมุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธที่กําหนด
ไว เพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของ
มีการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริห ารความเสี่ ย งอย า งสม่ํ า เสมอ มี ก ารนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึง
ตลอดจนการจั ด ระบบการรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งให ผู บ ริ ห าร ปลั ด อบต. เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองคกร
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งที่ทาให
แผนงานหรือการดําเนินการอยู ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไว โดยกอใหเกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกรในที่สุดทั้งในแงของผลกระทบที่เปนตัวเงิน หรือผลกระทบที่มตี อ
ภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร
การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) คือ
กระบวนการที่ป ฏิบัติโดยคณะกรรมการผูบริหารและบุ คลากรทุกคนในองคกร เพื่อ
ชวยในการกําหนดกลยุทธและดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อให
สามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับ ความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกร
กําหนดไว
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้ง
องคกร โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)
8. การติดตาม (Monitoring)
สภาพแวดลอมภายในองคกร(Internal Environment)
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานสําคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยง
สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทางานของ
ผูบริหารและบุคลากรรูปแบบการจัดการของฝายบริหารและวิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสานึก การ
ตระหนักและรับความรูเรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแกพนักงานทุกคนในองคกร
การกําหนดวัตถุประสงค(Objective Setting)
องคกรควรมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงคที่
กําหนดนั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยการบริหาร
จัดการใหอยูในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance
การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดขึ้น
เช น ความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ การเงิน บุ ค ลากร การปฏิ บั ติ ง าน กฎหมาย ภาษี อ ากร ระบบงาน
สิ่งแวดลอมความสัมพันธระหวางเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น แหลงความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร
สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ที่อยูภายนอกองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอ
วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร ยกตัวอยาง เชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจสภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภาพในประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมที่
สงผลกระทบตอวัตถุประสงคขององคกร การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร
สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายขององคกร
ตัวอยางเชน ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร
กระบวนการระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธ การรับรู คุณคา และ
วัฒนธรรมองคกรมาตรฐานและแบบจาลองที่พัฒนาโดยองคกร โครงสราง เชน ระบบการจัดการ
บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
การระบุเหตุการณอาจดําเนินการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่
รับผิดชอบในแผนงานหรือการดาเนินการนั้นและรวบรวมประเด็นความสําคัญที่ไดรับความสนใจหรือ
เปน
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ประเด็นที่กังวล เพื่อนํามาจัดทาภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้องคการ
บริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Corporate Risk Profile) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดแผนกลยุทธ แผนการดาเนินงาน และการนาแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้
ความเสี่ยงดานกลยุทธยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบ
ตอการกําหนดกลยุทธ หรือการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกร
2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิ บัติ งานของแตล ะกระบวนการหรือ กิ จกรรมภายในองคก ร รวมทั้งความเสี่ย งที่ เกี่ ย วข องกั บ การ
บริหารจัด การขอมูล ดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมู ลความรูตางๆ เพื่ อให การปฏิบั ติงานบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน
และการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจ
เปนการเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการวางแผนการใชจายเงินตามขอบัญญัติ หรือ
จากปจจัยภายนอก เชน การจัดสรรเงิน งบประมาณ หรือความเสี่ยงที่ คูสัญ ญาไม สามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ตกลงไว อันสงผลกระทบตอการดารงอยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ขอบังคับ
ของหนวยงานกากับดูแล เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สําหรับการประเมินความเสี่ยงเปนขั้นตอนที่จะตองดําเนิน การตอจากการระบุ ความ
เสี่ยงโดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก
1. การวิ เคราะห ค วามเสี่ ย ง จะพิ จ ารณาสาเหตุ แ ละแหล ง ที่ ม าของความเสี่ ย ง
ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดย
จะมีการระบุถึงปจจัย ที่มีผลตอผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ
อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหมายดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควร
พิจารณาถึงมาตรการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบันรวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย
2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของ
ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง เทียบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได(Risk Appetite) ในกรณี
ที่ระดับของความเสี่ยงไมอยูในระดับที่ยอมรับไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกวาวจะ
ไดรบั การจัดการทันที
การกําหนดเกณฑความเสี่ยง
เกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงควรสะทอนถึงคุณคา วัตถุประสงคและทรัพยากร
ขององค ก ร โดยเกณฑ บ างประเภทอาจพั ฒ นาได จ ากข อ กํ า หนดทางกฎหมายหรื อ ข อ บั ง คั บ ของ
หนวยงานกํากับดูแล ซึ่งเกณฑที่กําหนดตองสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงขององคกรและมีการ
ทบทวนอยางตอเนื่อง
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ปจจัยที่นํามาพิจารณาเพื่อประกอบการกําหนดเกณฑความเสี่ยง ไดแก ลักษณะและ
ประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาส
ในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการกํ าหนดระดับความเสี่ย ง
ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ระดับของความเสี่ยงที่จะตองจัดการ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดนิยามในแตละระดับ
ดังนี้
5 คอนขางแนนอน
4 นาจะเกิด
3 เปนไปไดที่จะเกิด
2 ไมนาจะเกิด
1 ยากที่จะเกิด
ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง แบงเปน 5 ดาน
ดังนี้
1. ผลกระทบดานการเงิน
2. ผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร
3. ผลกระทบตอการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
4. ผลกระทบตอบุคลากรสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
5. ผลกระทบตอความลาชาในการดาเนินงานโครงการสําคัญ
แตละดานแบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี้
5 วิกฤต
4 มีนัยสําคัญ
3 ปานกลาง
2 นอย
1 ไมมีนยั สําคัญ
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การกํ า หนดแผนจั ด การความเสี่ ย งจะมี ก ารนาเสนอแผนจั ด การความเสี่ ย งที่ จ ะ
ดําเนินการตอที่ป ระชุมคณะผูบริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่ จําเป นตองใช
ดําเนินการ (ถามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความ
เสี่ ยงที่ย อมรับ ได (RiskAppetite) กับ ตนทุ นที่เกิดขึ้นเปรีย บเที ยบกั บ ประโยชน ที่จะไดรับ รวมถึงข อ
กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบที่มีตอสังคมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ
ระดับความเสี่ยงที่องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานยอมรับไดโดยยังคงใหองคกรสามารถดําเนินงาน
และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว
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ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตองคํานึงถึงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการจัดการ ซึ่งอาจไมสมเหตุสมผลในแงมุมเศรษฐศาสตร เชน ความเสี่ยงที่สงผล
กระทบในทางลบอยางมีสาระสําคัญแตโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
อาจพิจารณาดําเนินการเปนกรณีๆ ไป หรืออาจดําเนินการไปพรอมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความ
เสี่ยง มักใชในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน
(Contingency plan)
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไม
ตองดําเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของ
มาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายของ
องคกรเนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะ
องคกร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนด
ขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective control) เปนวิธีการควบคุมเพื่อใหคนพบ
ขอผิดพลาดที่ไดเกิดขึ้นแลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือ
กระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น
เพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคต
ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคํานึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุน กับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
2. การกําหนดบุคลากรภายในองกรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ
รับผิดชอบ ดังนั้น
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดาเนินการอยูในปจจุบัน
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความ
เสี่ยง
3. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
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ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศเปนสิ่งจาเปนสาหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและสื่อสารไป
ยังบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่
และความรั บผิดชอบได รวมถึงเปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองค กร
ได รับ ทราบถึ งความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ น และผลของการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งเหล านั้ น การสื่ อสารมี
ประสิท ธิภาพยังคลอบคุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลาง ระดับ ลางไปสูบน และการสื่อสารระหวาง
หนวยงาน
การบริหารความเสี่ ย งควรใช ทั้ งข อ มู ล ในอดี ต และป จ จุ บั น ข อ มู ล ในอดี ต จะแสดง
แนวโน ม ของเหตุก ารณ แ ละชวยคาดการณ ป ฏิ บั ติงานในอนาคต สวนขอ มู ลป จจุบั น มี ป ระโยชน ตอ
ผูบ ริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สวยงาม หรือหนวยงานซึ่งชวยใหองคกร
สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการคุมตามความจาเปนเพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการภายในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิง
จานมีความจําเปนตองไดรับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการ
บริหารความเสี่ยงการดูแลติดตามแนวโนมของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา
1. เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะหและ
บริหารความเสี่ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสม
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรับการ
รายงานถึงความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และแนวโนมของความเสี่ยงตอผูที่รับผิดชอบและ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ระบบควบคุมภายในที่วางไวใหมีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการ
นํามาปฏิบัติใชจริงเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขการควบคุม
ภายในอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความ
เสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหหัวหนาไดทราบ และนาความ
เสี่ยงเขาเสนอในที่ประชุมผูบริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาตอไป
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดใหมี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
ระดับองคกร”ขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เปนหัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
เปนรองหัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง
3. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. หัวหนาสํานักปลัด
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ผูอํานวยการกองคลัง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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6. ผูอํานวยการกองชาง
7. ผูอํานวยการกองศึกษา
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
9. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
10. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
11. ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
12. นิติกร

เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนผูประสานงาน
/และเลขานุการคณะบริหารความเสี่ยง
1. หนวยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย หัวหนาหนายงาน และทีมงาน
ประกอบดวย 5 หนวยงานดังนี้
(1) หัวหนาสานักปลัด ผูรบั ผิดชอบงานวิเคราะหนโยบายและแผน งานนิติการ
งานรักษาความสงบ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานบริหารงานทั่วไป กิจการพาณิชย
งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ
(2) ผูอํานวยการกองคลัง
- หัวหนาฝายพัฒนารายได ผูรับผิดชอบงานผลประโยชนและ งานพัฒนารายได
- หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ผูรับผิดชอบงานพัสดุและทรัพยสิน งานการเงินและบัญชี
งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง งานธุรการ
(3) ผูอํานายการกองชาง ผูรับผิดชอบงานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง และ
งานธุรการ งานโยธา งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ
(4) ผูอํานวยการกองการศึกษา ผูรับผิดชอบงานแผนงานและโครงการ งานการศึกษา
และปฐมวัย งานงบประมาณ งานโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุและทรัพยสิน สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ผูรับผิดชอบงานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และงานกิจการศาสนา
(5) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ผูรับผิดชอบงานสุขาภิบาลอนามัยและ
สิ่งแวดลอม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด และงานธุรการ งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
(6) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมสวัสดิภาพ
เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการและผูดอยโอกาส สงเสริมและพัฒนาสตรี งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งาน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
(7) ผูอํานวยการสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบงาน สงเสริมและพัฒนาทางการเกษตร งาน
สงเสริมปศุสัตวงานบํารุงรักษาและพัฒนาแหลงน้ํา
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แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร
หัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง
ผูประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง
รองหัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กอง
สาธารณสุข
และ

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสงเสริม
การเกษตร

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. หนวยงานบริการความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงภายในองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
2. ผูประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ตรวจสอบและชวยสนับสนุน
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกรในการปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยง โดยสอบ
ทานใหมั่นใจวา ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหนาที่ความรับ ผิดชอบในการพิจารณาและ
สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
4. หั วหนางาน มีหนา ที่ ค วามรับ ผิดชอบในการดาเนิ น งานตามนโยบายการบริ หาร
ความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยหัวหนาหนวยงานหลักของแตละสานัก/กอง โดยมี
หัวหนาสานัก/กอง เปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน
5. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย (หัวหนางาน) มีหนาที่ทํา
ให เชื่ อมั่ น ไดวา ความเสี่ยงภายในองคการบริห ารสวนตํา บลแกงเลิงจานที่ สําคัญ ได รับ การระบุ และ
ประเมิ น อย า งสม่ํ า เสมอรวมทั้ ง ไดมี ก ารกํ าหนดมาตรการจั ด การความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลไว โดย
รับผิดชอบในเรื่องตางๆ ดังนี้
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จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธและหลักเกณฑในการบริการความเสี่ยง เพื่อ
เสนอใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน พิจารณาและอนุมัติ
พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลแกงเลิงจานตามที่หนวยงานเจาของความเสี่ยงไดประเมินไว รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
แกไข
กํากับ ดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหาร
สวนตําบลแกงเลิงจานโดยการติดตามและสอบทานอยางตอเนื่อง
รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากใหองคการบริหารสวนตําบลแกง
เลิงจานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน และหัวหนาสานัก/กอง
รับทราบ
6. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของ
การควบคุม ภายในผานการตรวจสอบภายในประจําป ซึ่งเปนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบั ติงานที่
สําคัญตามปจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ
7. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ประเมิน
และจัดลําดับความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหารความเสี่ยง
องคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานไดนําการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ใหนําความเสี่ยงที่ประเมินได นําไปประเมิน
ในแบบงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยจัดทํารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม ของ
สําหนักงานตรวจเงินแผนดิน ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานยอย ดําเนินการพิจารณาความเสี่ยง
และสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินรายงานผล และสงแบบรายงานใหเลขาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร ดังนี้
(1) รายงานผลการประเมินองคกรประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 1
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 2
2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นําแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตาม
แบบประเมินที่ไดรับ มาดาเนินการจัดทํา รวบรวม ประเมินผลในระดับองคกร ตามแบบรายงาน
ประเมินผล ดังนี้
(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 1
(2) รายงานการประเมินประกอบการของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 2
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(3) รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 3
3. เสนอการประเมินผลความเสี่ยง เพื่อใหผตู รวจสอบภายในสอบทานระบบการ
บริหารความเสี่ยง วามีความเพียงพอแลว
4. เสนอการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงตอหัวหนาคณะผูบริหารความเสี่ยง
5. รายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกากับดูแล ใหสงเฉพาะหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) เพียงฉบับเดียว สําหรับแบบรายงานอื่นให
จัดเก็บไวที่หนวยรับตรวจ
การทบทวนนโยบาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปน
ประจําทุกป และเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจานตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตหิ ากมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนั้น ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562

( นายทรงเกียรติ วรรณจันทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงเลิงจาน

