
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคก์ร 

Enterprise Risk Management Policy 



ค ำน ำ 
 

ตามท่ีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นอันมาก ประกอบ
กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางและมาตรการที่กําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
ดําเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติขององค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งาน
บริการที่สําคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิฤตก็ตาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด ย่อมต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงและต้องให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เทศบาลตําบลซําสูง จึงได้จัดทํานโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและ
สามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักท่ีมีความสําคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อม่ันในระบบการให้บริการของ
เทศบาลตําบลซําสูง และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) จะก่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่อง
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นสําหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลตําบลซําสูง ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
          
          หน่วยตรวจสอบภายใน 
                สํานักงานเทศบาลตําบลซําสูง 
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บทน ำ  
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตําบลซําสูง 

ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตําบลซําสูง สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาลตําบลซําสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักท่ีมีความสําคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์  
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตําบลซําสูง 

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ ดังนี้ 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลตําบลซําสูงในสภาวะวิกฤต 
2. เพ่ือให้เทศบาลตําบลซําสูงมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ที่เกิดขึ้น 
3. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของเทศบาลตําบลซําสูง 
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น 
5. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตําบลซําสูง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเทศบาล

ตําบลซําสูง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลซําสูง 
ต้องหยุดชะงัก 
 

แนวคิดพื้นฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
จากการสภาวการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลตําบลซําสูง  ทีเ่ผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น

จากปจัจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น 
การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ การกําหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น 
ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลซําสูงทีต่ระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลตําบลซําสูง พร้อมทัง้เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่เกีย่วข้อง โดยเชื่อมัน่ว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลตําบลซําสูง 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังทีอ่าจจะเกิดขึ้นทัง้ในด้านผลการ
ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี นําไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 

 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
• กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง

ทีม่ีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) 
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• ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการความเสี่ยงทีอ่าจส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลซําสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการ
พัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดําเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตําบลซําสูง รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
ทีก่ําหนดไว้ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมัน่ของผู้เกีย่วข้อง 

• มีการกําหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลซําสูง เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ําเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลซําสูง และ
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ
จดัระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

นิยำมควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทําให้แผนงานหรือการดําเนินการ

อยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุด 
ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 

 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 
เทศบาลตําบลซําสูง กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง

เป็นไปอย่างมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
8. การติดตาม (Monitoring) 
 
 



       3 
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ

กําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร 

รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ
กําหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) 
องค์กรควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กําหนดนั้นมี

ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ 
Risk Appetite และ Risk Tolerance 
    กำรบง่ชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) 

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดข้ึน เช่น ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมายขององค์กร  ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร 
ยกตัวอย่างเช่น  ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ 
ระบบและเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร 
มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

การระบุเหตุการณ์อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน
หรือการดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพ่ือนํามา
จัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนีเ้ทศบาลตําบลซําสูง ได้จําแนกประเภทของความ
เสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ 
ดําเนินงาน และการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์ หรือการดําเนินงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 
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2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ 

หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

3. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การ
จัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการ
ดํารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

4. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล 
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลซําสูง ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ 
ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
สําหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย การประเมิน

ความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
1. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวก

และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดข้ึนของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดข้ึน ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน 
รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

การกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์

บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ท่ีกําหนดต้อง
สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยที่นํามาพิจารณาเพ่ือประกอบการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่
สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน กรอบเวลาของโอกาส
และผลกระทบที่เกิดข้ึน แนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของ
ความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
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5 ค่อนข้างแน่นอน 
4 น่าจะเกิด 
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด 
2 ไม่น่าจะเกิด 
1 ยากท่ีจะเกิด 

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ผลกระทบด้านการเงิน 
2. ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
3. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ผลกระทบต่อบุคลากรสําคัญของเทศบาลตําบลซําสูง 
5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการสําคัญ 

แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกําหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
5 วิกฤต 
4 มีนัยสําคัญ 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 ไมมี่นัยสําคัญ 

กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการต่อที่ประชุมคณะ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ดําเนินการ (ถ้าม)ี โดยในการคัดเลือกแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงทีเ่หมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่เกิดข้ึน
เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตําบลซําสูงยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถ
ดําเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ทั้งนี ้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี
การจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญ 
แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจ
ดําเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีท่ี

ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 
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- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ือลด 

โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 
กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนด 
วัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึน
แล้ว 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่ 
เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคต 

ทั้งนี ้ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) 
2. การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จําเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

3. กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
ข้อมูลและกำรติดต่อสื่อสำร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน
องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึง
เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับ
ล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และ
ช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใน 
กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็นเพ่ือให้ 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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กำรติดตำม (Monitoring) 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการภายในเทศบาลตําบลซําสูง มีความจําเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึง

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง
หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่
ภายใตค้วามรับผิดชอบของตนอย่างสม่ําเสมอ และเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความคืบหน้าใน
การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติใช้จริงเพื่อ
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ  และนําความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตําบลซําสูง สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล จึงกําหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ของเทศบาลตําบลซําสูง ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง  เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
2. ปลัดเทศบาลตําบลซําสูง  เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เป็น ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง 
4. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. ผู้อํานวยการกองคลัง   เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. ผู้อํานวยการกองช่าง   เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. ผู้อํานวยการกองการศึกษา  เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 4 หน่วยงานดังนี้ 

(1)  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
- หัวหน้างานธุรการ 
- หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 
- หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
- หัวหน้างานนิติการ 
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
- หัวหน้างานสวัสดิการสังคม 
- หัวหน้างานทะเบียนราษฏร 
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- หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(2)  ผู้อํานวยการกองคลัง 
   - หัวหน้างานการเงินและบัญชี 
   - หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  (3)  ผู้อํานวยการกองช่าง 
   - หัวหน้างานสาธารณูปโภค 
   - หัวหน้างานประปา 
   - หัวหน้างานวิศวกรรม 
   - หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ 
   - หัวหน้างานผังเมืองและสถาปัตยกรรม 
  (4) ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   - หัวหน้างานการศึกษาและปฐมวัยอนุบาล 
   - หัวหน้างานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   - หัวหน้างานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร 
 
 
 
 

หวัหน้าคณะบริหารความเสีย่ง 

ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสีย่ง 

รองหวัหน้าคณะบริหารความเสีย่ง 

หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล 

ผู้อํานวยการกอง
คลัง 

ผู้อํานวยการกอง
ช่าง 

ผู้อํานวยการ 
กองการศึกษา 

c 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1.  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ภายในเทศบาลตําบลซําสูง  
 2.  ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณาความ
เสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความ
เสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลซําสูง 
 4.  หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตําบลซําสูง และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสํานัก/กอง โดยมีหัวหน้าสํานัก/กอง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับหน่วยงานย่อย 
 5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า ความเสี่ยง
ภายในเทศบาลตําบลซําสูงที่สําคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งได้มีการกําหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  - จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอให้
นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง พิจารณาและอนุมัติ 
  - พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลซําสูง ตามที่
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
  - กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลซําสูง โดยการ
ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 
  - รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง ปลัดเทศบาล
ตําบลซําสูง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสํานัก/กอง รับทราบ 
 6.  หน่วยตรวจสอบภายใน มหีน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่าน
การตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 
 7.  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความ
เสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
 

วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 เทศบาลตําบลซําสูง ได้นําการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแต่
ละข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลซําสูง 
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กำรจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นําความเสี่ยงที่ประเมินได้ นําไปประเมินในแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 โดยจัดทํารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ดําเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทานความเสี่ยง 
ตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้ 

(1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 1 
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย. 2 

2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นําแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินท่ีได้รับ มา
ดําเนินการจัดทํา รวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 1 
(2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 2 
(3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ. 3 

3. เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ว่ามี
ความเพียงพอแล้ว 

4. เสนอรายงานการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงต่อหัวหน้าคณะผู้บริหารความเสี่ยง 
5. รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กํากับดูแล ให้ส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว สําหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ 
 

กำรทบทวนนโยบำย 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจําทุกปี และเสนอให้
นายกเทศมนตรีตําบลซําสูงตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง 
  

ทัง้นี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
 
 
 
 
       ………………………..……………………………. 
        ( นายสวาท  จันทหาร ) 
                นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 


