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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนจัดทำตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลัง กำหนด” และหนัง สือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวัน ที่ 19 มีน าคม 2562
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน
การบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่ งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนีย้ ังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
เทศบาล เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้เป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการ
บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสมรวมทั้ง
กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้าน บริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ และการบริหารของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ท้ายที่สุดนีค้ ู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และเสริมสร้างความเข้าใจในขัน้ ตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้ง ปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกองค์ก ร ซึ่ง ก่ อให้เกิ ดเหตุก ารณ์ ทั้ง ที่เ ป็นความเสี่ย ง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ
องค์ก ร โดยความเสี่ยงจะส่ง ผลกระทบในเชิง ลบ ในขณะที่โ อกาสจะเป็นตัว สร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้น
การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำคัญทีจ่ ะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี่การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ
สำคัญของ การกำกั บดู แ ลกิ จ การที่ด ี (Good Corporate Governance) โดยมุ่ง เน้น ให้ท ุ ก กระบวนการ
ดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลราคาเพิ่ม ให้แก่องค์กร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เทศบาลเมืองลำพูน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย
แนวทางและกระบวนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ย ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย
การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายในและ การบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทกี่ ระทรวงการคลัง
กำหนด” และ หนังสือกระทรวงการคลังที่ 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตลอดจนกรอบโครงสร้าง
การบริห ารความเสี่ย งขององค์ก รเชิง บูร ณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์
(COSO ERM) ซึ่งได้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่า
การบริ ห ารความเสีย่ งขององค์ ก ร คื อ การบริ ห ารปัจ จั ย และ
ควบคุ ม กิ จ กรรมรวมทั้ง กระบวนการที่กำหนดขึ้น และนำไปใช้ โ ดย
คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกล
ยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อ
ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง อาจมีผ ลกระทบต่อ องค์กร รวมทั้ง การบริห าร
ความเสี่ย งให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ร ะดั บ ความเสี่ย งที่อ งค์ ก รยอมรั บได้ (Risk
Appetite) ประเมิ น ได้ ค วบคุ ม ได้ แ ละตรวจสอบได้ อ ย่ า งมี ร ะบบทั้ง นี้
เพือ่ ให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ดั ง นั้น การบริ ห ารความเสี่ ย งจึ ง เป็ น สิ่ง ที่ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนของเทศบาล ต้องให้
ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ใ นคู่มือการบริห ารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การ
ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร
คู่มือบริห ารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิง กรอบหลักการบริห ารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
ตาม แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกั บ กรอบหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด
ประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามทีก่ รมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น
2. ความหมายและคำจำกัดความ
ความเสี่ย ง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่ แน่ น อนที่อ าจจะส่ง ผลกระทบต่อ วัต ถุ ประสงค์
เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจ
วัด ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด
ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
ขัน้ ตอนการด าเนินงานหลักทีก่ าหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร
กำรประเมิน ความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์เพือ่ จัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก
1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด
ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปาน
กลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก
การบริ ห ารความเสี ่ ย ง (Risk Management) หมายถึ ง การกำหนดนโยบายโครงสร้ า งและ
กระบวนการเพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบตั งิ าน
ทั่วทัง้ องค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึน้ ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทั้งนีเ้ พื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ได้
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึง
กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางใน
การแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการ กำหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
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การบริห ารความเสี่ยงโดยองค์ร วม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึ ง การ
บริ ห ารปั จ จั ย และควบคุม กิ จ กรรมต่ า งๆ ขององค์ ก ร รวมถึ ง กระบวนการในการปฏิบั ติ ง าน โดยต้อง
พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำ
ให้ร ะดับ ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จ ะเกิด ขึ้น ทั้ง ในปัจ จุบัน และอนาคตให้อยู่ใ นระดับที่
สามารถยอมรั บ ได้ ประเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ และตรวจสอบได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ โดยคำนึ ง ถึ ง การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ
การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)
การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม
ผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี ให้
คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เหมาะสม มีก ารปฏิบัติต ามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไ ขอย่า งเหมาะสมและทั น เวลา
นอกจากนี้ควร กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความ
เสี่ยงที่องค์ก รต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แ ก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้าน
การ ดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์ก ร
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด ได้แ ก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยง
ด้านการแข่ง ขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น
3. วัตถุประสงค์ของกำรบริหารความเสี่ยง
1. เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
2. เพือ่ หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพือ่ เป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาล ได้แก่ สำนัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม และกองการแพทย์
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4. เพือ่ เป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็น กรอบแนวทาง
ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
4. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน
การดำเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิสั ย ทั ศ น์ และ
ภารกิจของ เทศบาลเมืองลำพูน
2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดี และเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ป ระกอบหลักของการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดแี ละครบถ้วน
3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสีย่ ง เป็น
การดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อ องค์กรได้อย่างครบถ้วน
3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ชว่ ยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกล
ยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กร
4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมี
ความ เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็น ไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึง ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในกำรผลักดันการบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยสำคัญที่จ ะช่วยให้ ก ารปฏิบัติต ามกรอบการบริห ารความเสี่ย งขององค์กรปร ะสบความสำเร็ จ
มี 8 ประการ ดังนี้
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1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
การปฏิบัติต ามกรอบการบริห ารความเสี่ย งขององค์ก รจะประสบความสำเร็ จ เพีย งใดขึ้น อยู่กับ
เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องให้
ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริห ารความเสี่ยงต่อ
องค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน
การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชีแ้ ละประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธกี าร
จัดการความเสี่ย งที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับมีจุดมุ่ง หมายร่วมกันในการบริหารความ
เสี่ยง
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้น้นั จะต้องนำ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัตไิ ด้อย่างทั่วถึงทัว่ ทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง
การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบั ติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ ย งขององค์ก รให้ เ ข้ า กับ ทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร และต้ อ งให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก คนได้ ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่บุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง
5. การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุ ท ธ์การบริห ารความเสี่ย งและวิธีปฏิบั ติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ
การสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชือ่ มโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชีแ้ จงทำความ
เข้าใจต่อ พนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิด
การยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะท าให้ผบู้ ริหาร สามารถประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการ
ให้ กับ บวนการทั้ง หมดเกิด ความสอดคล้ อ งกัน อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลและเป็ น การลดความ
แตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึน้
7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหาร
ความเสี่ย งและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำ เร็จขององค์กร
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
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8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือกำหนดวิธีท่เี หมาะสม
ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- การรายงานและตรวจทานขัน้ ตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงความชัดเจนและสม่ำเสมอ
- ของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

****************************
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บทที่ 2
หลักการบริหารความ
เสี่ยง
มาตรฐานที่จ ะนำมาใช้ใ นการกำหนดแนวทางบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็น กรอบแนวคิด ในการ
บริห าร ความเสี่ย งแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแ นวทางในการแจกแจง
ปัญ หา และความเสี่ย งออกเป็น องค์ ประกอบย่อ ยๆ รวมถึง มีก ารกำหนดบทบาทและหน้า ที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ บริ ห ารความเสี่ ย งที ่ ชั ด เจน อ้ า งอิ ง จากมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1

COSO + ERM

Risk

Risk Management

4 วัตถุประสงค์

Entity and Unit-Level
Components

8 องค์ประกอบ

รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated
Framework)
กรอบหลักการบริ ห ารความเสี่ยงแบบบูร ณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง
และ การควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แ ก่ วัฒนธรรมขององค์กร
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหารเป็นต้น
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์
ใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
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3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ทั้ง
จากภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสใน
การ เกิดขึน้ ของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้ จากความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนด มาตรการที่จะรองรับและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการถ่ายโอนความเสี่ยง การลด
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและการยอมรับความเสีย่ งเป็นต้น
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม
การบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้บุคลากรได้รับรู้ถงึ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนิน
การ บริหารความเสี่ยงตามมาตรการทีก่ ำหนดไว้แล้วได้มผี ลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่

********************
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บทที่ 3
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้ง
คณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึน้ ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง
เป็นประธานคณะทำงาน
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
เป็นรองประธานคณะทำงาน
3. หัวหน้างาน
เป็นคณะทำงาน
4. หัวหน้างานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ
5. เจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูนกำหนด
2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพือ่ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง
2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดั งนี้
1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2. เป็นโครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ
ภายนอก
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการทีส่ ่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่
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หลักเกณฑ์
1

ก

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ความสอดคล้อง ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์ เทศบาลโดยตรง

3
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ
อยูภ่ ายใต้ยุทธศาสตร์
เทศบาลโดยตรง

จำนวน
งบประมาณ

ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำ
กว่า 100,000 บาท แต่
ไม่เกิน 299,999 บาท
หรือกำหนดเอง

ได้รับงบประมาณไม่ต่ำ ได้รับงบประมาณเกิน
กว่า 300,000 บาท แต่ 500,000 บาท
ไม่เกิน 499,999 บาท หรือกำหนดเอง
หรือกำหนดเอง

งบประมาณ

ไม่ได้รับงบประมาณ

-

ผู้รับบริการ

เป็นผู้รับบริการภายใน
สำนัก/กอง

เป็นผู้รับบริการภายใน เป็นผู้รับบริการภายนอก
เทศบาล(ระหว่างสำนัก/ เทศบาล(ประชาชนทั่วไป)
กอง

ข

ค

เกณฑ์คะแนนการ
พิจารณา
2
เชิงคุณภาพ

ได้รับงบประมาณ

วิธดี ำเนินการ
1. ให้คณะทำงานบริห ารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด นำมาคัดเลือกตาม แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอร์มที่ 1
2. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจ ารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์
คะแนน การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด
ยังไม่สามารถ นำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบ
มี ล ั ก ษ ณะเฉพาะ ให้ ค ณะทำงานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของสำนั ก /กอง พิ จ ารณากำหนด
หลั ก เกณฑ์ ค ะแนนขึ ้ น ใหม่ โดยยึ ด หลั ก การกำหนดเกณฑ์ คะแนนใน 3 ระดั บ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้

หน้า | 12

3. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจั ดการความเสี่ยง
ของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติที่ประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้
3.1 ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
3.2 โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง
3. วิธกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของเทศบาล กำหนดให้ ทุ ก สำนั ก /กอง ต้ อ งมี
ขั้ น ตอน การดำเนิ น การ หลั ก การวิเ คราะห์ ประเมิน และจั ด ทำความเสี่ ย งอย่ างเหมาะสม ตาม
กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายจะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานใน แต่
ละระดับและ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ได้อย่างครบถ้วน
วิธดี ำเนินการ
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่
จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็น กระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีส าเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งปัจจัย เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปั จจัยเสี่ยงจะต้ อง
พิ จ ารณาว่ามีเหตุก ารณ์ใ ดของกระบวนการปฏิบัติง านที่อาจเกิด ความผิด พลาดเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจก
แจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้น ๆ ที่ทำให้เกิด ความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจ จัยเสี่ย ง
นั้น ควรเป็น ต้น เหตุที่แ ท้จ ริง เพือ่ ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม
ภาวะ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร
เป็นต้น
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2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน
หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทีร่ ะบุไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน เทคโนโลยี
รวมทัง้ คนในองค์กรทีส่ ่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ ำหนด
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการ
ควบคุมทาง การเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน
วิธดี ำเนินการ
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการ
พิจ ารณาคัด เลื อกโครงการ นำมาจัด ทำตาม แบบฟอร์มที่ 2.0 : ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในแต่ละ
โครงการ
2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึน้ และส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
3. พิจารณาระบุปะเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุไว้
ในข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
การประเมิน ความเสี่ยงเป็น การประเมินระดับโอกาสที่จ ะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ
โดย คณะกรรมการบริ ห ารจัด การความเสี ่ย งของเทศบาล ต้องกำหนดหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น
มาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความ
เสี่ยง ดังนี้
3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถ
กำหนดหลัก เกณฑ์ ในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับ
สำนั ก /กอง มี ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา ไม่ ส ามารถระบุเป็น ตัวเลขหรื อจำนวนเงิ น ที่ ชัด เจนได้ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
คำอธิบาย
สูงมาก
5 ครั้ง/ปี
สูง
4 ครั้ง/ปี
ปานกลาง
3 ครั้ง/ปี
น้อย
2 ครั้ง/ปี
น้อยมาก
1 ครั้ง/ปี

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
คำอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
สูง
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
ปานกลาง
มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง
น้อยมาก
แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
2.1 กรณีความรุนแรงที่สง่ ผลกระทบด้านกลยุทธ์
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
ผลกระทบ
คำอธิบาย
5
สูงมาก
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
4
สูง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
3
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
2
น้อย
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
1
น้อยมาก
แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย
2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานรุนแรงมาก
สูง
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานขั้นรุนแรง
ปานกลาง
มีการชะงักอย่างมีนัยส าคัญต่อการท างาน
น้อย
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการการท างาน
น้อยมาก
ไม่มีการชะงักของกระบวนการท างาน
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2.3 กรณีความรุนแรงที่สง่ ผลกระทบด้านการเงิน
2.3.1 กรณีความรุนแรงทีส่ ามารถวัดเป็นตัวเงินได้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มากกว่า 100,001 บาทขึน้ ไป
สูง
มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ปานกลาง
มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
น้อย
มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
น้อยมาก
ไม่เกิน 5,000 บาท
2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้น
ชีมีวกิตารสูญเสียทรัพย์สนิ มาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
สูง
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพย์สิน มาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึง ขั้น
หยุด
งาน
น้อย
มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
น้อยมาก
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

2.4 กรณีความรุนแรงทีส่ ่งผลกระทบด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ผลกระทบ
คำอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
สูง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
น้อย
มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
น้อยมาก
แทบไม่มผี ลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจ จัยที่ร ะบุไ ว้มาประเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิด ความเสี่ ย งต่ างๆ และประเมิน ระดั บความรุ น แรงหรื อ
มูล ค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็น ถึง ระดับของความเสี่ยงที่แ ตกต่างกันทำให้สามารถ
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กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง จะช่ว ยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถู กต้อง ดังนี้
1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์ต่างๆว่ามีโ อกาส/ความถี่ที่จะเกิด มาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความ รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตาฐานก าหนด
3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมือ่ พิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ ะ
เกิดความ เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยูร่ ะดับใด
3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม
โดยพิจารณา จากระดับความเสี่ ย ง และผลกระทบของความเสี่ย งที่ป ระเมิน ได้ ต ามตารางประเมิน
ความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ
สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมคิ วามเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับคะแนน จัดระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1-4
5-8
9-15
16-25

ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสีย่ ง
ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)
ควบคุมความเสีย่ ง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)
ถ่ายโอนความเสี่ยง

พืน้ ที่สี
ฟ้า
เขียว
เหลือง
แดง
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แผนภูมคิ วามเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเสี่ยง

***นโยบายของเทศบาลกำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป***
วิธีดำเนินการ
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน
แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง
2. พิจารณาประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง
จากปัจจัยผลการวิเคราะห์ ในแบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ให้ ครบถ้วนทุกปัจ จัย เสี่ยง โดยพิจ ารณาเกณฑ์ประเมิน มาตรฐานที่คณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในข้อ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน)
3. ในกรณีที่ค ณะทำงานบริห ารจัด การความเสี่ยงของสำนัก /กอง พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่าเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานตามที่ร ะบุในข้อ 3.1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด
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ยังไม่ส ามารถนำไปเป็ น เกณฑ์ เ พื่อ ประเมิ น ความเสี่ ยงได้ เนื่ อ งจากเห็น ว่า ความเสี่ ยงหรื อปั จ จั ย ของ
โครงการที่ร ับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมิน ได้ให้
คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการ
กำหนดเกณฑ์ประเมิน ใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับ
ความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ย อมรั บได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ ย งสามารถทำได้ห ลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของผูร้ ับผิดชอบ เพือ่ ลดระดับผลกระทบความ
เสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ใน
ระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้
2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับ
ปาน กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความ
เสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพือ่ รองรับผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่
ใน ระดับสูงและจักต้องก าหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน
ระดับ ที่ยอมรับได้
4. การถ่ า ยโอนความเสี่ยง คือความเสี่ ย งที่มีค่ าโอกาสและผลกระทบอยู่ ใ นระดั บสู ง มากจน
หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จงึ ยกภารกิจนัน้ ๆให้หน่วยงานอืน่ บริหารจัดการแทน
วิธีดำเนินการ
ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน
แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ท่ใี ช้ในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง
คณะทำงานบริห ารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่
ละปั จ จั ยเสี่ย งแล้ ว ให้ ค ณะทำงานกำหนดกิ จ กรรมเพื่อ ควบคุม หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ อ ยู่ ร ะดั บ สูง และ
สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้ง พิจารณาถึงความคุ้มค่ าในด้าน
ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง ของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อ ทำ
การประมวลข้อมูล และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน เพือ่ พิจารณาต่อไป
วิธดี ำเนินการ
คณะทำงานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของสำนั ก /กองนำผลการประเมิ น ความเสีย่ ง จาก
แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และ
การถ่ายโอนความเสี่ยง นำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ใน แบบฟอร์มที่
2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง ให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์ม
ที่ 1 ถึง แบบฟอร์มที่ 2.5 ส่งให้กองวิชาการและแผนงานภายในเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ
เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อ
นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป
วิธดี ำเนินการ
คณะทำงานบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของสำนั ก /กองนำผลการประเมิ น ความเสีย่ ง จาก
แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลใน แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและ
เฝ้าระวังความเสี่ยง โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่ง
ข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมือง
ลำพูน
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4. แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....................................
คะแนน
ลำดับ

โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับบริการ
(ก)

(ข)

(ค)

รวม
(กxขxค) =(ง)

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก
1. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์
2. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2. เป็นโครงการทีไ่ ด้รับงบประมาณจากและได้รับงบประมาณภายนอก
3. เป็นโครงการทีด่ าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการทีส่ ่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์
1

เกณฑ์คะแนนการ
พิจารณา
2

3

ก

ข
ค
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แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์.............................................................................
โครงการ.............................................................................................
เป้าหมาย ............................................................................................................. ..............................
วัตถุประสงค์
1. ....................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................. .......................
3. ............................................................................................................................. .......................
งบประมาณ.......................... บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ......................................... ผู้รับผิดชอบ………………………………………
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แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์.........................................
ลำดับ....... โครงการ.............................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.............................................

กฎหมาย/
ระเบียบ

การเงิน

ปัจจัยเสี่ยง

กลยุทธ์

ลำดับ

การด าเนินงาน

ความเสี่ยงด้าน

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
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แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ทใี่ ช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์................................................
โครงการ/กิจกรรม.....................................................
ผู้รับผิดชอบ.............................................................
ประเภทความ
เสี่ยง
1. ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยง
ด้านการ
ดำเนินงาน

ปัจจัย
เสีย่ ง

การประเมินความ
ง บประเมิน
โอกาส ผลกระทบ คะแนน เสี่ยระดั

ค่าคะแนน
ทีย่ อมรับ ได้

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง
กำจัดความเสี่ยง
❑ ยอมรับความเสี่ยง
❑ ควบคุมความเสีย
่ ง
❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง
❑ กำจัดความเสี่ยง
❑ ยอมรับความเสี่ยง
❑ ควบคุมความเสีย
่ ง
❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง
❑
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ประเภทความ
เสี่ยง

ปัจจัย
เสีย่ ง

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับประเมิน

ค่าคะแนนที่
ยอมรับ ได้

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง
❑

4.ความเสี่ยง

❑

ด้านปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ

กำจัดความเสี่ยง
❑ ยอมรับความเสี่ยง
❑ ควบคุมความเสีย
่ ง
❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง
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กำจัดความเสี่ยง
❑ ยอมรับความเสี่ยง
❑ ควบคุมความเสีย
่ ง
❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง

3. ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ โครงการ/กิจกรรม.....................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................
ประเภทความเสีย่ ง....................................
ปัจจัยเสี่ยง...................................
1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับ
1

โอกาสที่จะเกิดความ
ง
น้เสีอ่ยยมาก

2

น้อย

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ค าอธิบาย

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ก าหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง
ระดับ
1

ผลกระทบ
น้อยมาก

2

น้อย

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

ค าอธิบาย
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3. การประเมินความเสีย่ ง (วงกลมล้อมรอบคะแนนทีป่ ระเมินได้)

การประเมิน

โอกาส

ผลกระทบ

ผลทีไ่ ด้

ระดับความเสี่ยง
ระดับที่ยอมรับได้
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แบบฟอร์มที่ 2.4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................
โครงการ/กิจกรรม.....................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................
ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ประมาณ
การงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................
โครงการ/กิจกรรม.....................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................

ประเภท
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง

ค่าคะแนนและ กิจกรรมควบคุมความ
ระดับประเมิน เสีย่ ง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
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แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................
โครงการ/กิจกรรม.....................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ...................................
ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสีย่ ง

ค่าคะแนน
และระดับ

กิจกรรมควบคุม
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

32
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ภาคผนวก 2
ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
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34

ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน
เทศบาลมี ขั้ น ตอนและแนวทางการจั ด ทำระบบบริ ห ารความเสี่ย ง ตามหลักมาตรฐาน COSO และ
การป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดและความสูญเสียจากผล การดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ
ดังนี้
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