
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) 
บทน ำ 

นโยบำยก ำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบำลต ำบลภูวง ฉบับ
นี้ จัดท ำขึ้นเพื่อให้ข้ำรำชกำร สำมำรถ น ำไปใช้ในกำรตอบสนองและ ปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ ำงๆ ซึ่งส่งผลให้เทศบำลต ำบลภูวง ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง ต่อเนื่อง ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนใน “งำนบริกำรหลักท่ีมี ควำมส ำคัญ” ได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ วัตถุประสงค์ 
นโยบำยก ำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของ จัดท ำขึ้นโดยมี เทศบำล
ต ำบลภูวง มีวัตถุประสงค์ส ำคัญ ดังนี้  

1. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในก ำรบริหำรควำมต่อเนื่องของเทศบำลต ำบลภูวงในสภำวะวิกฤต  
2. เพื่อให้ เทศบำลต ำบลภูวงมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับสภำวะ วิกฤตหรือ เหตุกำรณ์

ฉุกเฉินต่ ำงๆ ท่ีเกิดขึ้น  
3. เพื่อลดผลกระทบจำกก ำรชะงักในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรประช ำชนของเทศบำลต ำบลภูวง  
4. เพื่อบรรเทำควำมเสียหำยให้อยู่ในสภำพท่ียอมรับได้ และลดระดับควำมรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
5. เพื่อให้ประช ำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์ก ำรบริหำรส่วนต ำบลริมกกมีควำมเช่ือมั่นใน 

ศักยภำพของเทศบำลต ำบลภูวงแม้ต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนท ำให้กำรด ำเนินงำน
ของเทศบำลต ำบลภูวงต้องหยุดชะงักแนวคิดพื้นฐำนในก ำรบริหำรควำมเส่ียง จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันของ
เทศบำลต ำบลภูวงท่ีเผชิญกับกำรเปล่ียนแปลงอยู่ ตลอดเวลำไม่ว่ำจะเป็นจำกปัจจัยภำยนอก เช่น กำร
เปล่ียนแปลงสภำวะเศรษฐกิจ กำรเมือง และเทคโนโลยี สำรสนเทศ หรือปัจจัยภำยใน เช่น กำรก ำหนดแผน
ยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติรำชกำร โครงสร้ำง องค์กร ก ำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เป็นต้น ประกอบ
กับคณะผู้บริหำรของเทศบำลต ำบลภูวง ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ซึ่งถือเป็น 
องค์ประกอบท่ีส ำคัญของกำรก้ำวไปสู่ ระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของเทศบำลต ำบลภูวงพร้อมท้ังเป็นกำร
สร้ำง มูลค่ ำเพิ่มให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเช่ือมั่นว่ำก ำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรเป็นกระบวนกำรท่ีช่วยให้
เทศบำลต ำบลภูวงสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือส่ิงท่ีไม่คำดหวังท่ีอำจจะ
เกิดขึ้นทั้งในด้ำน ผลกำร ปฏิบัติงำนและควำมเช่ือถือจำกประช ำชนต่อองค์กร ป้องกันควำมเสียหำยต่อ
ทรัพยำกรขององค์กร ตอบสนองต่อกำร เปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มีระบบจัดกำร และควบคุมท่ีดีน ำไปสู่ก ำรบริหำรจัดกำรท่ีดีต่อไปในอนำคต  



นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
• ก ำหนดให้ก ำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนในทุกระดับช้ันท่ีต้อ  

ตระหนักถึง ควำมเส่ียง ท่ีมีในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยง ำนของตนและองค์กร โดยให้ควำมส ำคัญในก ำรบริหำร
ควำมเส่ียง ด้ำนต่ ำงๆ ให้อยู่ใน ระดับท่ีเพียงพอและเหมำะสม  

• ให้มีกระบวนก ำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีตำมแนวปฏิบัติส ำกล  
เพื่อให้เกิด กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบกับกำรด ำเนินง ำนของเทศบำลต ำบลภูวงอยำ่งมี 
ประสิทธิภำพ เกิดกำร พัฒนำและมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนก ำรบริหำรควำมเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรในทิศทำงเดียวกัน 
โดยน ำระบบก ำรบริหำรควำม เส่ียงมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนกลยุทธ์ แผนงำน และกำร
ด ำเนินง ำนของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงเทศบำลต ำบลภูวงรวมถึงกำรมุ่งเน้นให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ท่ีก ำหนดไว้ เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรปฏิบัติงำน และ
สร้ำงควำมเช่ือมั่นของผู้เกี่ยวข้อง  

• มีกำรก ำหนดแนวทำงป้องกันและบรรเทำควำมเส่ียงจำกก ำด ำเนินง ำนของเทศบำลต ำบลภูวง 
 เพื่อหลีกเล่ียงควำมเสียหำย หรือควำมสูญเสียท่ีอำจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล ก ำรบริหำร
ควำมเส่ียงอย่ำง สม่ ำเสมอ มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนก ำรบริหำรควำม เส่ียงของ
เทศบำลต ำบลภูวงและ สนับสนุนให้บุคล ำกรทุกระดับสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งข้อมูลข่ำวสำร ก ำรบริหำรควำม
เส่ียงอย่ำงท่ัวถึง ตลอดจนกำร จัดระบบกำรรำยงำนก ำรบริหำรควำมเส่ียงให้ผู้บริหำร ปลัด เทศบำลต ำบลภูวง
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง (Risk) หมำยถึง โอกำส/เหตุกำรณ์ท่ีมีควำมไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีท ำให้แผนงำนหรือ  

กำร ด ำเนินกำร อยู ่ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำม 
เสียหำยต่อองค์กรในท่ีสุด ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภำพลักษณ์และช่ือเสียง 
องค์กร  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนกำรท่ีปฏิบัติโดย 
คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและบุคล ำกรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์และด ำเนินงำน โดย 
กระบวนก ำรบริหำรควำมเส่ียง ได้รับก ำรออกแบบเพื่อให้สำมำรถบ่งช้ีเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ 
ต่อองค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเส่ียง ให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับควำมมั่นใจอย่ำง 
สมเหตุสมผล ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก ำหนดไว้ 

  
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

เทศบำลต ำบลภูวงก ำหนดกระบวนก ำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้ข้ันตอนและ  
วิธีกำรใน ก ำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นไปอย่ำงมีระบบและด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร โดยมี
ขั้นตอนส ำคัญ ของกระบวนก ำรบริหำรควำม เส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี ้ 

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment)  
2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  



3. กำรบ่งช้ีเหตุกำรณ์ (Event Identification)  
4. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  
5. กำรตอบสนองควำมเส่ียง (Risk Response)  
6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)  
7. ข้อมูลและกำรติดต่อส่ือสำร (Information and Communication)  
8. กำรติดตำม (Monitoring)  
 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กรเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคัญของกรอบก ำรบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งม ี 

อิทธิพลต่อ กำร ก ำหนดกุลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร กำรก ำหนดกิจกรรม กำรบ่งช้ี ประเมิน และจัดกำร
ควำมเส่ียง  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมำยถึง ปัจจัยต่ ำงๆ เช่น จริยธรรม วิธีกำรท ำง ำนของผู้บริหำร  
และ บุคล ำกร รูปแบบกำรจัดกำรของฝ่ำยบริหำรและวิธีก ำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ซึ่ง 
ผู้บริหำรต้องมีกำร ก ำหนดร่วมกันกับพนักงำนในองค์กร ส่งผลให้มีกำรสร้ำงจิตส ำนึก กำรตระหนักและรับรู้ 
เรื่องควำมเส่ียง และกำร ควบคุมแก่พนักงำนทุกคนในองค์กร  

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีกำรก ำหนดวัตถุประสง  
ในกำร ปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดนั้นมี ควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ
และ ควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยก ำรบริหำรจัดกำรให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk 
Tolerance  

การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนกำรบ่งช้ีเหตุกำรณ์ ควรต้องพิจำรณำปัจจัย 
ควำมเส่ียงทุกด้ำนท่ีอำจเกิดขึ้น เช่น ควำมเส่ียงด้ำนกล ยุทธ์ กำรเงิน บุคล ำกร กำรปฏิบัติงำน กฎหมำย ภำษี 
อ ำกร ระบบงำน ส่ิงแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหตุกำรณ์ท่ี อำจเกิดขึ้น แหล่งควำมเส่ียงท้ังจำก  

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบ  
ต่ ำงๆ ท่ี อยู่ภำยนอกองค์กรซึง่มีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/ เป้ำหมำยขององค์กร ยกตัวอย่ำงเช่น วัฒนธรรม 
กำรเมือง กฎหมำย ข้อบังคับ กำรเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันทั้งภำยในประเทศ
และ ต่ำงประเทศ ตัวขับเคล่ือนหลักและแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร กำรยอมรับและ
คุณค่ ำ ของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงต่ ำงๆ ท่ีอยู่ภำยในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้ำหมำยของ  
องค์กร ยกตัวอย่ำงเช่น ขีดควำมสำมำรถขององค์กร ในแง่ของทรัพยำกรและควำมรู้ เช่น เงินทุน เวลำ 
บุคลำกร กระบวนกำร ระบบและเทคโนโลยี ระบบสำรสนเทศ กำร Flow ของข้อมูล และกระบวนกำร
ตัดสินใจท้ังท่ีเป็น ทำงกำรและไม่เป็น ทำงกำร ผู้มีส่วนได้เสียภำยในองค์กร นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
องค์กร กำรรับรู้ คุณค่ ำ และวัฒนธรรมองค์กร มำตรฐำนและแบบจ ำลองท่ีพัฒนำโดยองค์กร โครงสร้ำง เช่น 
ระบบกำรจัดกำร บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ กำรระบุเหตุกำรณ์อำจด ำเนินโดยกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร
ระดับสูงหรือฝ่ำยจัดกำรท่ีรับผิดชอบใน แผนงำน หรือกำรด ำเนินกำรนั้น และรวบรวมประเด็นควำมเส่ียง
ส ำคัญท่ีได้รับควำมสนใจหรือเป็นประเด็นท่ี กังวล  



เพื่อน ำมำจัดท ำภำพรวมควำมเส่ียงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ท้ังนี้เทศบำลต ำบลภูวง ได้จ ำแนก
ประเภทของควำม เส่ียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์แผนกำร 
ด ำเนินงำน และกำรน ำแผนดังกล่ำวไปปฏิบัติอย่ำงไม่เหมำะสม นอกจำกนี้ ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ยังรวมถึง
กำร เปล่ียนแปลงจำกปัจจัยภำยนอกและปัจจัยภำยใน อันส่งผลกระทบต่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ หรือกำร
ด ำเนินงำน เพื่อให ้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินง ำนขององค์กร  

2. ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk) ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติง ำนของแต่ละ
กระบวนกำร หรือกิจกรรมภำยในองค์กร รวมทั้งควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับก ำรบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ ข้อมูลควำมรู้ต่ ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ซึ่งควำมเส่ียง 
ด้ำนปฏิบัติกำรจะส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำน และกำรบรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
องค์กรในภำพรวม  

3. ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับก ำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial Risk) โดยอำจเป็นควำมเส่ียงท่ี 
เกิดจำก ปัจจัยภำยใน เช่น ก ำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมเทศบัญญัติ หรือจำกปัจจัย 
ภำยนอก เช่น กำรจัดสรรเงินงบประมำณ หรือควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันท่ี ตกลง 
ไว ้อันส่งผลกระทบต่อกำร ด ำรงงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร  

4. ควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับหน่วยงำน 
ก ำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ 
กฎหมำยต่ ำงๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำรเทศบำลต ำบลภูวงซึ่งเมื่อมีควำมเส่ียงด้ำนนี้เกิดขึ้น จะส่งผล 
กระทบต่อช่ือเสียงและ ภำพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
ส ำหรับกำรประเมินควำมเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีจะต้องด ำเนินกำรต่อจำกกำรระบุควำมเส่ียง โดย กำร 

ประเมิน ควำมเส่ียง ประกอบด้วย 2 กระบวนกำรหลัก ได้แก่  
1. ก ำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง จะพิจำรณำส ำเหตุและแหล่งท่ีมำของควำมเส่ียง ผลกระทบท่ีตำมมำท้ังใน 

ท ำงบวก และทำงลบ รวมทั้งโอกำสท่ีอำจเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอำจตำมมำ โดยจะต้องมีกำรระบุถึงปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อผลกระทบ และโอกำสท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์หนึ่งๆ อำจจะเกิดผลท่ีตำมมำและ 
กระทบต่อวัตถุประสงค์/ เป้ำหมำยหลำยด้ำน นอกจำกนั้นในก ำรวิเครำะห์ควรพิจำรณำถึงมำตรกำรจัดกำร 
ควำมเส่ียงท่ีด ำเนินก ำรอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมำตรกำรดังกล่ำวด้วย  

2. กำรประเมินควำมเส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียงจะเปรียบเทียบระหว่ำงระดับของควำมเส่ียงท่ีได้ 
จำกกำร วิเครำะห์ควำมเส่ียง เทียบกับระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีท่ีระดับของควำม 
เส่ียงไม่อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์กำรยอมรับควำมเส่ียง ควำมเส่ียงดังกล่ ำวจะได้รับกำรจัดกำรทันที  
กำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเส่ียง เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียงควรสะท้อนถึงคุณค่ ำ วัตถุประสงค์และ
ทรัพยำกรขององค์กร โดย เกณฑ์ บำงประเภทอำจพัฒนำได้จำกข้อก ำหนดทำงกฏหมำยหรือข้อบังคับของ
หน่วยงำนกำรก ำกับดูแล ซึ่งเกณฑ์ท่ี ก ำหนดต้อง สอดคล้องกับนโยบำยควำมเส่ียงขององค์กรและมีกำร
ทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีน ำมำ 



พิจำรณำเพื่อประกอบกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเส่ียง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบท่ี สำมำรถ
เกิดขึ้นและแนวทำงในกำรประเมินผลกระทบ แนวทำงในกำรระบุโอกำสในกำรเกิดขึน้ 5 กรอบเวลำของ
โอกำส และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทำงในก ำก ำหนดระดับควำมเส่ียง ระดับของควำมเส่ียงท่ี สำมำรถยอมรับ
ได้ ระดับของ ควำมเส่ียงท่ีจะต้องจัดกำร โอกำสท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียง (Likelihood) ระดับของโอกำส
ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและระดับ ของควำมเสียหำย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก ำหนด นิยำมในแต่ละระดับ 
ดังนี ้ 

5 ค่อนขำ้งแน่นอน  
4 น่ำจะเกิด  
3 เป็นไปได้ท่ีจะเกิด  
2 ไม่น่ำจะเกิด  
1 ยำกท่ีจะเกิด  

ระดับของควำมเสียหำย (Impact) ระดับของควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ควำมเส่ียง แบ่งเป็น 5 ด้ำน ดังนี ้ 
1. ผลกระทบด้ำนกำรเงิน  
2. ผลกระทบด้ำนช่ือเสียงและภำพลักษณ์องค์กร  
3. ผลกระทบต่อกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
4. ผลกระทบต่อบุคล ำกรส ำคัญของ เทศบำลต ำบลภูวง 
5. ผลกระทบต่อควำมล่ ำช้ ำในก ำด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ  

แต่ละด้ำนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดก ำหนดนิยำมในแต่ละระดับ ดังนี้  
5 วิกฤต  
4 มีนัยส ำคัญ  
3 ป ำนกลำง  
2 น้อย  
1 ไม่มีนัยส ำคัญ  
การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
กำรก ำหนดแผนจัดกำรควำมเส่ียงจะมีกำรน ำเสนอแผนจัดกำรควำมเส่ียงท่ีจะด ำเนินกำรต่อท่ี ประชุม

คณะ ผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำและขออนุมัติกำรจัดสรรทรัพยำกรท่ีจ ำเป็นต้องใช้ด ำเนินกำร (ถ้ ำ มี) โดยในกำร
คัดเลือกแนวทำง ในกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมท่ีสุดจะค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ี ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
กับต้นทุนท่ีเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงข้อ กฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ คือ ระดับควำมเส่ียงท่ีเทศบำลต ำบลภูวงยอมรับได้ 
โดยยังคงให้องค์กรสำมำรถ ด ำเนินงำน และบรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้  
ท้ังนี้ ในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเส่ียงอำจต้อค ำนึงถึงควำมเส่ียงท่ีอำจ เกิดขึ้นหำกไม่มี 
กำรจัดกำร ซึ่งอำจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศำสตร์ เช่น ควำมเส่ียงท่ีส่งผล กระทบในทำงลบอย่ำงมีส ำระ
ส ำคัญ แต่โอกำสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมำก แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเส่ียง อำจพิจำรณำด ำเนินกำรเป็นกรณีๆ ไป 
หรืออำจ ด ำเนินกำรไปพร้อมๆ กับควำมเส่ียงอื่นๆ  



แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
- กำรหลีกเล่ียง (Avoid) เป็นก ำด ำเนินกำรเพื่อหลีกเล่ียงเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียง มักใช้ใน 

กรณีท่ี ควำมเส่ียงมีควำมรุนแรงสูง ไม่สำมำรถห ำวิธีลด/จัดกำรให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
- กำรลด (Reduce) เป็นกำรจัดหำมำตรกำรจัดกำร เพื่อลดโอกำสกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียง หรือ 

ลด ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้เช่น กำรเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)  
-กำรยอมรับ (Accept) ควำมเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้อด ำเนินกำรใดๆ 

เพื่อลด โอกำสหรือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับควำมเส่ียงท่ีต้นทุนของมำตรกำรจัดกำรสูงไม่คุ้มกับ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

  
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
กิจกรรมกำรควบคุม คือ นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรจัดกำรควำม 

เส่ียงให้อยู่ ในระดับท่ีสำมำรถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้ำหมำยขององค์กรเนื่องจำกแต่ละ 
องค์กรมีกำรก ำหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคกำรน ำไปปฏิบัติเป็นของเฉพำะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมกำรควบคุม 
จึงมีควำมแตกตำ่งกัน ซึ่งอำจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1. กำรควบคุมเพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิด ควำมเส่ียงและข้อผิดพลำดต้ังแต่แรก  

2. กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลำดท่ี
ได้เกิดขึ้น แล้ว  

3. กำรควบคุมโดยกำรช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ควำมส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้องกำร  

4. กำรควบคุมเพื่อกำรแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมท่ีก ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข 
ข้อผิดพลำดท่ี เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำอีกในอนำคต  
ท้ังนี้ ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรควบคุมควรต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ ำในด้ำนค่ ำใช้จ่ำยและต้นทุน กับ 
ผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมกำรควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้ 

1. วิธีกำรด ำเนินงำน (ขั้นตอน, กระบวนกำร)  
2. กำรก ำหนดบุคล ำกรภำยในองค์กรเพื่อรับผิดชอบกำรควบคุมนั้น ซึ่งควรมีควำมรับผิดชอบ ดังนี ้ 
(1) พิจำรณำประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีได้ด ำเนินก ำรอยู่ในปัจจุบัน  
(2) พิจำรณำกำรปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจ ำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเส่ียง  
3. ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน  
ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
สำรสนเทศเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นส ำหรับองค์กรในกำรบ่งช้ี ประเมิน และจัดกำรควำมเส่ียงข้อมูลสำรสนเทศ

ท่ี เกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจำกแหล่งข้อมูลภำยในและภำยนอกองค์กรควรได้รับกำรบันทึกและส่ือสำรไปยัง 
บุคลำกรใน องค์กรอย่ำงเหมำะสมท้ังในด้ำนรูปแบบและเวลำ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีและควำม 
รับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นกำรรำยงำนก ำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทรำบถึงควำม 
เส่ียงท่ีเกิดขึ้น และผลของกำร บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเหล่ ำนั้น กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพยังคลอบคลุมถึง
กำร 



ส่ือสำรจ ำกระดับบนลงล่ำง ระดับ ล่ำงไปสู่บน และกำรส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำน 7 ก ำรบริหำรควำมเส่ียงควร
ใช้ท้ังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ เหตุกำรณ์และ ช่วยคำดกำรณ์กำร
ปฏิบัติงำนในอนำคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหำรในกำร พิจำรณำควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใน 
กระบวนกำร สำยงำน หรือหน่วยงำนซึ่งช่วยให้องค์กรสำมำรถปรับเปล่ียน กิจกรรมกำรควบคุมตำมควำม
จ ำเป็นเพื่อให้ ควำมเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

การติดตาม (Monitoring)  
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีด ำเนินกำรกำรภำยในเทศบำลต ำบลภูวงมีควำมจ ำเป็นต้อง ได้รับกำร

ส่ือสำรถึง กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคุม ควำมคืบหน้ำในก ำรบริหำรควำมเส่ียง กำรดูแล ติดตำม
แนวโน้มของควำมเส่ียง หลัก รวมถึงกำรเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ำ  

1. เจ้ำของควำมเส่ียง (Risk Owner) มีกำรติดตำม ประเมินสถำนกำรณ์ วิเครำะห์และบริหำรควำม 
เส่ียงท่ีอยู่ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของตนอย่ำงสม่ ำเสมอ และเหมำะสม  

2. ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบท่ีส ำคัญต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับกำรรำยงำนถึงควำม 
คืบหน้ำใน ก ำรบริหำรควำมเส่ียง และแนวโน้มของควำมเส่ียงต่อผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง  

3. ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีวำงไว้มีควำมเพียงพอ เหมำะสม มีประสิทธิผล และมีกำรนำมำปฏิบัติใช้ 
จริงเพื่อ ป้องกัน หรือลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้น รวมทั้งมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรควบคุมภำยในอยู่เสมอเพื่อให้ 
สอดคล้องกับ สถำนกำรณ์หรือควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนไป เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบควำมเส่ียงรำยงำนสถำนะควำม 
เส่ียง รวมถึงกระบวนกำร บริหำรควำมเส่ียงให้หัวหน้ำได้ทรำบ และน ำควำมเส่ียงเข้ำเสนอในท่ีประชุมผู้บริหำร 
เพื่อทรำบ/พิจำรณำต่อไป  

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้ก ำรบริหำรควำมเส่ียง ของเทศบำลต ำบลภูวงไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ เกิด 

ประสิทธิผล จึงก ำหนดให้มี “คณะกรรมก ำรพิจำรณำควำมเส่ียงระดับองค์กร” ของเทศบำลต ำบลภูวง 
ประกอบด้วย  

1. น ำยกเทศบำลต ำบลภูวงเป็น หัวหน้ำคณะบริหำรควำมเส่ียง  
2. ปลัดเทศบำลต ำบลภูวงเป็น รองหัวหน้ำคณะบริหำรควำมเส่ียง  
3 หัวหน้ำส ำนักปลัด เป็น ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมเส่ียง  
4.รองปลัดองค์ก ำรบริหำรส่วนต ำบล เป็น คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง  
5. ผู้อ ำนวยก ำรกองคลัง เป็น คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง  
6. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เป็น คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง  
7. นักจัดกำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง  
8. หน่วยง ำนบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ำหน่วยงำน และทีมงำน ประกอบด้วย 4 

หน่วยงำนดังนี ้ 
(1) ปลัดเทศบำลต ำบลภูวง  

- หัวหน้ำงำนธุรกำร  



- งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี  
- งำนแผนและงบประมำณ  
- งำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย  
– งำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์  
(2) ผู้อ ำนวยก ำรกองคลัง  
- งำนกำรเงนิและบัญชี  
- งำนพัสดุและทรัพย์สิน  
- งำนพฒันำและจัดเก็บรำยได้  
(3) ผู้อ ำนวยก ำรกองช่ำง  
- งำนสำธำรณูปโภค  
- งำนวิศวกรรม  
- งำนอำคำร สถำนท่ี และไฟฟ้ำส ำธำรณะ  
- งำนผังเมืองและสถำปัตยกรรม  
(4) ส่วนกำรศึกษำ  
- ง ำนบริหำรกำรศึกษำ ศำสน ำ และวัฒนธรรม  
- งำนส่งเสริมกิจกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จ ำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
- งำนส่งเสริมกีฬ ำและนันทนำกำร  
- งำนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. หน่วยง ำนบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบโดยรวม ในกำรก ำกับดูแลก ำรบริหำรควำม 

เส่ียง ภำยใน เทศบำลต ำบลภูวง 
2. ผู้ประสำนงำนคณะบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมก ำรพิจำรณำ 

ควำม เส่ียงระดับองค์กรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนก ำรบริหำรควำมเส่ียง โดยสอบทำนให้มั่นใจว่ำ ระบบกำร 
บริหำรควำมเส่ียงมี ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  

3. คณะกรรมก ำรพิจำรณำควำมเส่ียง มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในก ำรพิจำรณำและสอบทำนกำร 
บริหำรควำม เส่ียงและระบบควบคุมภำยในของ เทศบำลต ำบลภูวง 

4. หัวหน้ำงำน มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรต ำมนโยบำยก ำรบริหำรควำมเส่ียงของ 
เทศบำลต ำบลภูวงและก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติต ำมอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนคณะกรรมก ำรบริหำร ควำมเส่ียง ซึ่ง
ประกอบด้วย หัวหน้ำหน่วยงำนหลักของแต่ละส ำนัก/กอง โดยมีหัวหน้ำส ำนัก/กอง เป็นประธำน คณะกรรมก ำ
รบริหำรควำมเส่ียง ระดับหน่วยงำนย่อย  

5. คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียงระดับหน่วยงำนย่อย (หัวหน้ำงำน) มีหน้ำท่ีให้เช่ือมั่นได้ว่ำ ควำม
เส่ียง ภำยในเทศบำลต ำบลภูวงท่ีส ำคัญ ได้รับกำรระบุและประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งได้ มีกำรก ำหนด
มำตรกำรจัดกำร ควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่ ำงๆ ดังนี ้ 



– จัดท ำนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในก ำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเสนอให้ น ำ
ยกเทศบำลต ำบลภูวงพิจำรณำและอนุมัติ  

- พิจำรณำและสอบทำนควำมเส่ียง และแนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียงของเทศบำลต ำบลภูวงตำมท่ี 
หน่วยงำนเจ้ำของควำมเส่ียงได้ประเมินไว ้รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข  

– ก ำกับดูแลควำมมีประสิทธิผลของกระบวนก ำรบริหำรควำมเส่ียงของเทศบำลต ำบลภูวงโดยกำร 
ติดตำมและสอบท ำนอย่ำงต่อเนื่อง  

- รำยงำนควำมเส่ียงท่ีมีระดับควำมเส่ียงสูง และสูงมำกให้น ำยกเทศบำลต ำบลภูวงปลัด เทศบำลต ำบล
ภูวงเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำส ำนัก/กอง รับทรำบ  

6. หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในก ำรสอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุม 
ภำยในผ่ำน กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญตำมปัจจัย
เส่ียง รวมทั้งติดตำมกำร ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ  

7. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในกำรระบุ วิเครำะห ์ประเมิน และจัดล ำดับ 
ควำม เส่ียงของหน่วยงำนท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรจัดกำรควำมเส่ียง  

วิธีการบริหารความเสี่ยง  
เทศบำลต ำบลภูวง ได้ด ำเนินกำรก ำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคล้องกับกำรจัดวำงระบบควบคุม ภำยใน 

ตำมระเบียบ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรกำรหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ก ำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ ละขั้นตอนของก ำรบริหำรควำมเส่ียง มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำร บริหำรควำม
เส่ียงของ เทศบำลต ำบลภูวง 

การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง  
กำรจัดท ำก ำรบริหำรควำมเส่ียง ให้น ำควำมเส่ียงท่ีประเมินได้ น ำไปประเมินในแบบรำยงำน กำร 

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำน กำร
ควบคุม ภำยใน พ.ศ. 2544 โดยจัดท ำรูปแบบตำมหนังสือแนวทำงฉบับใหม่ ของส ำนักงำนตรวจเงนิ แผ่นดิน 
ดังนี ้ 

1. คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียงระดับส่วนงำนย่อย ด ำเนินกำรพิจำรณำควำมเส่ียง และสอบทำน 
ควำมเส่ียง ตำมแบบประเมินรำยงำนผล และส่งแบบรำยงำนให้เลขำคณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียงระดับ 
องค์กร ดังนี ้ 

(1) รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน – แบบ ปย. 1  
(2) รำยงำนกำรประเมนิผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน – แบบ ปย. 2 
  
2. เลขำคณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง น ำแบบรำยงำนกำรสอบทำนควำมเส่ียงตำมแบบประเมินท่ี 

ได้รับ มำด ำเนินกำรรวบรวม ประเมินผลในระดับองค์กร ตำมแบบรำยงำนประเมินผล ดังนี้  
(1) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน – แบบ ปอ. 1  
(2) รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน – แบบ ปอ. 2  
(3) รำยงำนแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน – แบบ ปอ. 3 10  



3. เสนอรำยงำนประเมินผลควำมเส่ียง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภำยในสอบทำนระบบก ำรบริหำรควำมเส่ียง 
ว่ำมคีวำมเพียงพอแล้ว  

4. เสนอรำยงำนก ำรสอบทำนระบบก ำรบริหำรควำมเส่ียงต่อหัวหน้ำคณะผู้บริหำรควำมเส่ียง  
5. รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ำกับดูแล ให้ส่งเฉพำะหนังสือรับรองกำร 

ประเมินผล กำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.1) เพียงฉบับเดียว ส ำหรับแบบรำยงำนอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับ 
ตรวจ  

การทบทวนนโยบาย  
คณะกรรมก ำรบริหำรควำมเส่ียง ต้องทบทวนนโยบำยก ำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกปี และ 

เสนอให้ น ำยกเทศบำลต ำบลภูวงตรวจสอบและพิจำรณำอนุมัติหำกมีกำรเปล่ียนแปลง  
 

ท้ังนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561  
  

( นำยประยูร จันปุ่ม )  
นายกเทศมนตรีต  าบลภวูง 

 


