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ค าน า 

ตามที่องค์กรทั้งภาครัฐ    และเอกชนต่างให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็น
อันมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทาง และ 
มาตรการที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น   องค์กร   
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติขององค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ใน 
“ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่ส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาววิฤตก็ตาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุดย่อมต้อง
เผชญิกับความเสี่ยงและต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เทศบาลต าบล สิริเวียงชัย จึงได้จัดท า
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่ส าคัญ” ได้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
การให้บริการของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และระบบการ ให้บริการภาครัฐในภาพรวมต่อไป 

นโยบายความเสียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) จะก่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่อง
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นส าหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) 

บทน า 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร(Enterprise Risk Management) ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย สามารถ น าไปใชใ้นการตอบสนองและปฏิบัติงาน
ในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบาล ต าบลสิริเวียงชัย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร(Enterprise Risk Management) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
2. เพื่อให้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพวิกฤตหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น 
3. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของ เทศบาลต าบลสิริ

เวียงชัย 
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 
5. เพื่อให้ประชาชนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของ

เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท า ให้การด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยต้องหยุดชะงัก 

 
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง 

จากสภาวการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ที่เผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นจากปัจจัยภายนอก เชน่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภาย'ใน 
เซ่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยที่ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลต าบลสิริ
เวียงชัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผล
การปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดี น าไปสู่การ
บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต  
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีใน

การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความ เสี่ยงด้านต่างๆให้อยู่ในระดับที่
เพียงพอและเหมาะสม 

ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
การพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสนิใจ การวางแผนงาน และ การด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เก่ียวข้อง 

มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาล ต าบลสิริเวียงชัย เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง การติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยง
อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่หน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้ แผนงานหรือการ

ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยก่อให้เกิด ผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
องค์กรในที่สุดทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดย
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร  เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความ

เสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  โดยมีขั้นตอนส าคัญของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ข้ึนตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
๓. การบ่งชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) 
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๕. การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
๘. การติดตาม (Monitoring) 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร(Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการก าหนด

กลยุทธ์และเปา้หมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี ้ประเมิน และจดัการ ความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของ ผู้บริหารและบุคลากร

รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนด
ร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับความรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุม
แก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) 
องค์กรควรมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดนั้นมีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการ ให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ 
Risk Tolerance 

การบง่ชีเ้หตุการณ์ (Event Identification) 
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้าน   

กลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่
อาจเกิดข้ึน แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ  ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง  กฎหมาย  ข้อบังคับ  การเงิน  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ    
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภาพในประเทศ   ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ของ
องค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร 
ตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการระบบ
และเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจทั้ งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรม องค์กรมาตรฐานและแบบจ าลองที่
พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดขอบ 

การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน
หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็น ประเด็นที่กังวล เพื่อน ามาจัดท า
ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยได้จ าแนกประเภทของความ
เสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Corporate Risk Profile) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผน
กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการ ก าหนดกลยุทธ์ หรือการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานของ องค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานของ
แต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุ วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 
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๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเป็น การ

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เชน่ การบริหารจัดการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือจากปัจจัย ภายนอก เช่น 
การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่ รวมถึงสง่ผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ 
ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะมีการระบุถึง ปัจจัยที่มี
ผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมา และกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย  นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการความ เสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน
รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกว่าวจะได้รับการจัดการทันที 
การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากร ของ
องค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานก ากับ ดูแล ซึ่ง
เกณฑ์ที่ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและ ประเภท
ของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบ
เวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับ
ได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการ 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความ
เสี่ยงและระดบัของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดนิยามในแตล่ะระดบั ดังนี้ 5 คอ่นข้างแน่นอน 

4 น่าจะเกิด 
3 เป็นไปได้ทีจ่ะเกิด 
2 ไม่น่าจะเกิด 
1 ยากที่จะเกิด 

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเปน็ 5 ด้าน ดังนี้ 
๑. ผลกระทบดา้นการเงิน 
๒. ผลกระทบดา้นชือ่เสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
๓. ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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๔. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 
๕. ผลกระทบต่อความล่าชา้ในการด าเนินงานโครงการส าคัญ แต่ละด้านแบ่งเปน็ 5 ระดับ โดย

ก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดงันี้ 
5 วิกฤต 
4 มีนัยส าคัญ 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 ไม่มีนัยส าคัญ 

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการ ต่อที่

ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการ
คัดเลอืกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สดุจะค านึงถึงความเสี่ยงทีย่อมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลต าบล สิริเวียงชัยยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงาน และบรรลุเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เซ่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ ในทางลบอย่าง
มีสาระส าคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณา ด า เนินการเป็นกรณีๆ ไป 
หรืออาจด าเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ  

แนวทางในการจัดการความเสีย่ง 
การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมักใช้

ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 
การยอมรับ (Accept) ความเสีย่งที่เหลือในปัจจุบนัอยู่ในระดบัที่ยอมรับได้โดยไม่ต้อง 

ด าเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ตน้ทนุของมาตรการจัดการ สูงไม่คุ้ม
กับประโยชนท์ี่ได้รับ  
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ จัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปัาหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบ 
ข้อผิดพลาดทีไ่ด้เกิดขึ้นแล้ว 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
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๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพื่อ แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งนี้ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงความคุ้มค่าในด้านคา่ใช้จา่ยและ ตน้ทนุ กับ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัดว้ย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินงาน (ขัน้ตอน, กระบวนการ) 
๒. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ 

รับผิดชอบ ดงันัน้ 
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
๓. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

องค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยัง บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งใน
ด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้น การสื่อสารมีประสิทธิภาพยังคลอบคุมถึงการสื่อสารจากระดับบนล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้ม ของเหตุการณ์และ
ช่วยคาดการณ์ปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ สวยงาม หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน กิจกรรมการคุมตามความจ าเป็นเพื่อให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
การติดตาม (Monitoring) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย มีความจ าเป็นต้องได้รับการสื่อสาร
ถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง
หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า 

๑. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และ บริหาร
ความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดขอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงาน ถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้ที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

๓. ระบบควบคุมภายในที่วางไว้ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามา
ปฏิบัติใช้จริงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายใน อยู่เสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดขอบความเสี่ยงรายงาน สถานะความเสี่ยง รวมถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเช้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณา
ต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย สามารถน าไปปฏิบัติได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ของเทศบาลต าบล
สิริเวียงชัย ประกอบด้วย 

๑. นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัย   เป็นหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
๒. ปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  เป็นรองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง 
๓. รองปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๔. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๕. ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๖. ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๗. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เป็นผู้ประสานงาน/เลขนุการฯ 

 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหนา่ยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 5 
หน่วยงานดังนี ้

(1) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดขอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ       
งานพฒันาชุมชน งานรักษาความสงบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผู้รับผิดขอบงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่          
งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานรัฐพิธี  งานประชาสัมพันธ์ งานการเงินและบัญชี งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

(2) ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ ผู้รบัผดิชอบงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งาน 

พัฒนารายได ้
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ผูร้ับผิดชอบงานพัสดุและทรัพย์สนิ งาน

การเงินและ บญัชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง งานธรุการ 
(3) ผู้อ านายการกองช่าง ผู้รับผดิชอบงานวิศวกรรม งานสถาปตัยกรรม งานผงัเมือง 

และงานธุรการ 
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบงานสาธารณปูโภค  

งานสวนสาธารณะ งานสถานทีแ่ละไฟฟา้สาธารณะ 
(4) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและโครงการ งานการศึกษา 

และปฐมวัย งานงบประมาณ งานโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุและทรัพย์สิน  ผู้รับผิดชอบงานกีฬาและ 
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และงานกิจการศาสนา 

(5) นักวิชาการสาธารณสุข  ผู้รับผิดชอบงานสุขาภบิาลอนามัยและ สิ่งแวดล้อม งาน
วางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานธุรการ งานศนูย์บริการ สาธารณสุข  งานปอ้งกันและควบคุม
โรคติดต่อ และงานส่งเสริมสุขภาพ 
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แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับ
ดูแลการ บริหารความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุน 
คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้ 
มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา
และสอบ ทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้า
ส านัก/กอง เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

๕. คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มี
หน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยที่ส าคัญได้รับการระบุและประเมินอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้โดยรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 

จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริการความเสี่ยง เพื่อเสนอให้
นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชยั พิจารณาและอนุมัต ิ

พิจารณาและสอบทานความเสีย่ง และแนวทางการความเสี่ยงของเทศบาลต าบล สิริเวียงชัย 
ตามที่หน่วยงานเจา้ชองความเสีย่งได้ประเมินไว้ รวมทัง้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

ก ากับดูแลความมปีระสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่งของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย โดย
การติดตามและสอบทานอย่างตอ่เนื่อง 
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รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง      และสูงมากให้นายกเทศมนตรีต าบลสิริ
เวียงชัย ปลัดเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ 

๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดส าดับความเสี่ยงชองหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย ได้น่าการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการควบคุม ภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่
ละขัน้ตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชใ้นการพัฒนากระบวนการ บริหารของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น่าความเสี่ยงทีป่ระเมินได้ นา่ไปประเมินใน แบบงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 โดยจัดท ารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบบัใหม่ ของส าหนักงานตรวจ เงินแผ่นดนิ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยง และ
สอบทานความเสี่ยงตามแบบประเมินรายงานผล และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบรหิารความ เสี่ยงระดับ
องค์กร ดังนี้ 

(1) รายงานผลการประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1 
(2) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2 

2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น่าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตาม       
แบบประเมนิที่ได้รบั มาด าเนินการจัดท า รวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1 
(2) รายงานการประเมินประกอบการของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2 
(3) รายงานแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน - แบบ ปอ. 3 

3. เสนอการประเมินผลความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหาร   
ความเสี่ยง ว่ามีความเพียงพอแล้ว 

4. เสนอการสอบทานระบบการบรหิารความเสี่ยงต่อหัวหน้าคณะผูบ้ริหารความเสี่ยง 
5. รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ และผู้ก ากับดุแล ให้ส่งเฉพาะหนังสือ รับรอง

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 1) เพียงฉบับเดียว ส าหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่ หน่วยรบัตรวจ 
การทบทวนนโยบาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า ทุกปี และเสนอ
ให้นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชัยตรวจสอบและพิจารณาอนุมตัิหากมีการเปลี่ยนแปลง  

 

(นายประเวช  ราชชมภ)ู 

นายกเทศมนตรีต าบลสิริเวียงชยั 
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