นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
โดยดาเนินตามมาตรการควบคุมภายในเทศบาลเมืองลาพูน
ปีงบประมาณ 2561

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

คานา
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกาหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดย
คานึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกาหนดแผนการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กร
จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะทางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองลาพูนได้จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประจาปี
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนบริห ารความเสี่ยงที่ได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการ
ลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขี้นอยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย/กอง ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความ
ร่วมมือในการนาไปดาเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลเมืองลาพูน
ต่อไป

คณะทางานบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองลาพูน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยดาเนินตามมาตรการควบคุมภายในเทศบาลเมืองลาพูน
หลักการและเหตุผล
มาตรการการควบคุมภายในเป็ น นโยบายการบริห ารความเสี่ยงองค์กรของเทศบาลเมืองล าพูน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ข้าราชการ พนั กงาน ลู กจ้าง เทศบาลเมืองล าพูน สามารถนาไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลเมืองลาพูนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่ อง ให้ ส ามารถปฏิบั ติงานใน “งานบริการหลั กที่ มีความส าคั ญ ” ได้อย่างต่ อเนื่อง เป็น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทาให้เกิดความเสียหาย
แก่องค์กร
ภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีแต่ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง กาหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรของเทศบาลเมืองลาพูน จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมือง
ลาพูน
๒. เพื่อให้เทศบาลเมืองลาพู นมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลาพูน

/4. เพื่อบรรเทา.....

-2๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
5. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
7. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองลาพูนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาล
เมืองลาพูน แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทาให้การดาเนินงานของเทศบาลเมืองลาพูน
ต้องหยุดชะงัก
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง
จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลเมืองลาพูน ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัย
ภายใน เช่น การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ
ข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลาพูนที่ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลเมืองลาพูน
ช่วยให้เทศบาลเมืองลาพูน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่
อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านผลการปฏิบั ติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสี ยหายต่อ
ทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นาไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
• กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้
อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอและเหมาะสมนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานของเทศบาลเมืองลาพูนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
การพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนาระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการตั ด สิ น ใจ การวางแผนกลยุ ท ธ์ แผนงาน และการด าเนิ น งานของผู้ บ ริห าร
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองลาพูน รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
/• มีการกาหนด......

-๓• มีการกาหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดาเนินงานของเทศบาลเมืองลาพูน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม่าเสมอ มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลาพูน
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจน
การจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
1. ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป ฏิ บั ติ งาน มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ น าไปใช้ ในการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สามารถนานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทาให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย

/ประโยชน์.....

-4ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. เป็น ส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริห ารความเสี่ยงจะช่วยคณะทางาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญ และสามารถทาหน้าที่ในการกากับดูแล
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ช่วยสะท้อนให้เห็น ภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่สาคัญ ได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทาให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4. เป็ น เครื่องมือที่ สาคัญ ในการบริห ารงาน การบริห ารความเสี่ ยงเป็ นเครื่องมือที่ ช่วยให้ ผู้ บริห าร
สามารถมั่น ใจได้ว่าความเสี่ ย งได้รั บ การจั ดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่ ส าคัญ ของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานของเทศบาลเมืองลาพูนเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และ
สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตั ดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน
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-5นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยงหมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทาให้แผนงานหรือการดาเนินการอยู่
ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด
ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็ นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงองค์กรการบริหารความเสี่ยง
องค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ, ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกาหนด
กลยุทธ์และดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
เทศบาลเมืองลาพูน กาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสาคัญของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
๒. การกาหนดวัตถุประสงค์
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. กิจกรรมการควบคุม
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
๘. การติดตาม
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก ร การก าหนดกิ จ กรรม การบ่ งชี้ ประเมิ น และจั ด การความเสี่ ย ง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและบุคลากร
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-6รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ
กาหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร
2. การกาหนดวัตถุประสงค์
องค์กรควรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดนั้นมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. การบ่งชี้เหตุการณ์
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ การเงิน บุ คลากร การปฏิบั ติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่ งแวดล้อม ความสั มพั นธ์ระหว่าง
เห ตุ ก ารณ์ ที่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น แ ห ล่ งค ว าม เสี่ ย งทั้ งจ าก ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ภ าย ใน แ ล ะภ าย น อ ก อ งค์ ก ร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/
เป้ าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒ นธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร เป็ น สิ่ งต่างๆ ที่อยู่ภ ายในองค์กรและมีอิทธิพ ลต่อเป้าหมายขององค์กร
ยกตั ว อย่ างเช่ น ขี ด ความสามารถขององค์ ก ร ในแง่ ข องทรั พ ยากรและความรู้ เช่ น เงิ น ทุ น เวลา บุ ค ลากร
กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็ น ทางการ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ภายในองค์ ก ร นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ และกลยุ ท ธ์ องค์ ก ร การรับ รู้ คุ ณ ค่ า และ
วัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานและแบบจาลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่
และความรับ ผิ ดชอบการระบุ เหตุการณ์ อาจดาเนิ นการโดยการสั มภาษณ์ ผู้ บริห ารระดับสู งหรือฝ่ ายจัด การที่
รับผิดชอบในแผนงานหรือการดาเนินการนั้ น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสาคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็น
ประเด็นที่กังวล เพื่อนามาจัดทาภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรทั้งนี้เทศบาลเมืองลาพูน ได้จาแนกประเภทของ
ความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
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-7๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และการ
นาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกาหนดกลยุทธ์ หรือการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม
ภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ย งที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ การปฏิบั ติงานบรรลุ เป้าหมายที่กาหนด ซึ่งความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายเช่น
การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงิน
งบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อันส่งผลกระทบต่อการดารงอยู่
รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
๔. ความเสี่ ยงที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิ บั ติร าชการเทศบาลเมืองล าพู น ซึ่งเมื่อ มีความเสี่ ยงด้ านนี้ เกิ ดขึ้น จะส่ งผลกระทบต่ อชื่อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม
4. การประเมินความเสี่ยง
ส าหรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งเป็ น ขั้ น ตอนที่ จะต้ องดาเนิ น การต่ อจากการระบุ ความเสี่ ยง โดย การ
ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ
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-8วัตถุป ระสงค์/เป้ าหมายหลายด้าน นอกจากนั้ นในการวิเคราะห์ ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ ยงที่
ดาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย
๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที
การกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดย
เกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกาหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่
กาหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจั ยที่นามาพิจารณาเพื่อ
ประกอบการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางใน
การประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น
แนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้อง
จัดการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ
เสียหาย
การตอบสนองความเสี่ยง
การกาหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดาเนินการต่อที่ประชุมคณะ
ผู้บ ริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ดาเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลเมืองลาพูนยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดาเนินงาน
และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่
มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระสาคัญ แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดาเนินการเป็นกรณีๆ ไป
หรืออาจดาเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ
/แนวทาง.....

-9แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยง เป็นการดาเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ความ
เสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน
- การยอมรับ ความเสี่ ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดาเนินการใดๆ เพื่อลด
โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่
ได้รับ
5. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการ
กาหนด วัตถุป ระสงค์และเทคนิ คการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีคว าม
แตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ
๑. การควบคุ มเพื่ อ การป้ องกัน เป็ น วิธีก ารควบคุ มที่ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด ความเสี่ ยงและ
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้าอีกในอนาคตทั้งนี้ ในการดาเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. วิธีการดาเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)
๒. การกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
๓. กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
/6. ข้อมูลและ....

-106. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
สารสนเทศเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไป
ยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสาร
จากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณา
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ
ควบคุมตามความจาเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. การติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดาเนินการภายในเทศบาลเมืองลาพูน มีความจาเป็นต้องได้รับการสื่อสาร
ถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของ
ความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
๑. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่าเสมอ และเหมาะสม
๒. ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามา
ปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความ
เสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนาความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อ
ทราบ/พิจารณาต่อไป

/กลไกการ.....
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ผู้อำนวยกำร

คณะทำงำน
บริ หำร
ควำมเสีย่ ง

แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง

1. ระบุ ค วามเสี่ ย ง ประเมิ น
โอกาสและผลกระทบ
2 . วิ เ ค ราะ ห์ แ ล ะจั ด ล าดั บ
ความสาคัญ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

พิจารณา /
เสนอแนะ

6 .ท บ ท วน แผน การ
บริหารความเสี่ยง
5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

3. จัดทาแผนบริหารความสี่ยง
4 .สื่ อ ส า ร ท า ค ว า ม
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

ผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

/โครงสร้าง.....

-12โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลาพูน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลจึงกาหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร”ของเทศบาลเมืองลาพูนประกอบด้วย
(๑)
(๒)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(๑0)
(๑1)
(๑2)

ปลัดเทศบาลเมืองลาพูน
รองปลัดเทศบาลเมืองลาพูน
ผู้อานวยการกองการแพทย์
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้างานนิติกร

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย ๘ หน่วยงานดังนี้
(๑) สานักปลัดเทศบาล
(๒) กองคลัง
(๓) กองการแพทย์
(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๕) กองการศึกษา
(๖) กองช่าง
(๗) กองสวัสดิการสังคม
(๘) กองวิชาการและแผนงาน
/แผนภูมิ....

-๑3แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับเทศบาลเมืองลาพูน
ประธำนคณะทำงำนบริ หำรควำมเสีย่ ง

ผู้ประสำนงำนคณะบริ หำรควำมเสีย่ ง

รองหัวหน้าคณะทางานบริหารความเสีย่ ง

หัวหน้ ำสำนักปลัด

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ผูอ้ านวยการกอง
ช่าง

หัวหน้าฝ่ าย
แผนงานและ
งบประมาณ

ผูอ้ านวยการ
กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้ ำฝ่ ำยบริ หำรงำน

หัวหน้างานนิตกิ าร

ทัว่ ไป

ผูอ้ านวยการกอง
การแพทย์
หัวหน้าฝ่ ายบริหารงาน
คลัง

หัวหน้าฝ่ าย
บริหารงานสาธารณสุข

/หน่วยงาน.......

-14หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 8 หน่วยงานดังนี้
หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
1. สานักปลัด

2. กองคลัง

3. กองช่าง

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5. กองวิชาการและและแผนงาน
6. กองการศึกษา

ประกอบด้วย
- หัวหน้าสานักปลัด
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หัวหน้างานทะเบียนราษฎร
- หัวหน้างานรักษาความสงบ
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
- หัวหน้างานธุรการ
- ผู้อานวยการกองคลัง
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี
- หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- หัวหน้างานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ผู้อานวยการกองช่าง
- หัวหน้างานสถาปัตยกรรม
- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้างานวิศวกรรม
- หัวหน้างานสาธารณูปโภค
- หัวหน้างานสวนสาธารณะ
- รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข
- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้างานรักษาความสะอาด
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- หัวหน้างานนิติการ
- หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
- รักษาการผู้อานวยการกองการศึกษา
- หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์
- หัวหน้างานธุรการ
- หัวหน้างานงบประมาณ
/หน่วยงาน....

-15หน่วยงำนบริ หำรควำมเสีย่ ง

7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการแพทย์

ประกอบด้ วย

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
- หัวหน้างานพัฒนาชุมชน
- หัวหน้างานธุรการ
- รักษาการผู้อานวยการกองการแพทย์
- พยาบาลวิชาชีพทุกคน
- เภสัชกรทุกคน
- หัวหน้างานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักอาชีวบาบัด
- หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
- หัวหน้างานถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ภายในเทศบาลเมืองลาพูน
๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา
ความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองลาพูน
๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
เมืองลาพูน และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสานัก/กอง โดยมีหัวหน้าสานัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงานย่อย
๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทาให้เชื่อมั่นได้ว่า ความ
เสี่ ย งภายในเทศบาลเมื อ งล าพู น ที่ ส าคัญ ได้รับ การระบุ แ ละประเมิ น อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ งได้ มี การก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้
/- จัดทานโยบาย ...

-16- จัดทานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้
นายกเทศมนตรี พิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลาพูน
ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
- กากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลาพูน โดย
การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ ย งที่ มีร ะดับ ความเสี่ ย งสู ง และสู งมากให้ นายกเทศมนตรี แ ละปลั ดเทศบาล
เทศบาลเมืองลาพูน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสานัก/กอง รับทราบ
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่านการตรวจสอบภายในประจาปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมถึงกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
วิธีการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลเมืองล าพูน ได้น าการบริห ารความเสี่ ยงที่ส อดคล้องกับ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกาหนด
วิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลเมืองลาพูน
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นาความเสี่ยงที่ประเมินได้ นาไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้
ปลัดเทศบาลเมืองลาพูน เป็นผู้ควบคุม กาหนดแนวทางการดาเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลเมืองลาพูน โดยดาเนินการดังนี้
๑. ให้ทุกสานัก/กอง สารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน
/2.จัดทาแผน.....

-17๒. จัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงและระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานและ
โครงการที่สาคัญ
๓. ขับเคลื่อนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๔. บูรณาการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
๕. ติ ดตามความความก้ าวหน้ าและการดาเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงและแผนการ
ปรับ ปรุงการความควบคุมภายในและประมวลสรุปรายงานผลต่อคณะทางานบริห ารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน
๖. ให้ทุกสานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ (ข้อ๖)งวด
ปีงบประมาณ ๒๕61 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center)
ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕61 ดังนี้
๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสานัก/กอง
๒. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยแสดงข้อมูล ดังนี้
2.1 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดาเนินงานที่
สาคัญของหน่วยงานรัฐ
2.2 วัตถุประสงค์การดาเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินงานที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานรัฐ
2.4 ความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2.5 กิจกรรมการควบคุมที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 2.4
2.6 ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 2.5
๗. ให้เลขานุการคณะทางานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุ ม ภายในของทุ ก ส านั ก /กอง เสนอนายกเทศมนตรีเมื อ งล าพู น เพื่ อ รายงานผู้ ก ากั บ ดู แ ล ภายในวั น ที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖1 ตามแบบฟอร์มดังนี้
๑. การรับ รองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1
/2. การประเมิน....

