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คาํนํา 

 
ตามที่องคกรท้ังภาครฐัและเอกชนตางใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปน

อันมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๕ ไดมีมติเห็นชอบกับแนวทาง

และมาตรการที่กําหนดใหหนวยงานภาครัฐ ทั้งระดับกรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น องคกรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤติขององคกร เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการท่ีสําคัญ” ไดอยางตอเนื่อง แมเกิดสภาวะวิฤตก็ตาม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งถือวาเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับภาคประชาชนท่ีสุด ยอมตองเผชิญกับความ

เสี่ยงและตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงเชนเดียวกัน เทศบาลตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทํานโยบาย

การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการ

เตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการองคกรใหสามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่ มี

ความสําคัญ” ไดอยางตอเน่ือง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพแมตองประสบสถานการณวิกฤต อันจะสงผลตอ

การสรางความเชื่อมั่นในระบบการใหบริการของเทศบาลตําบลบึงเจริญ และระบบการใหบริการภาครัฐใน

ภาพรวม นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) จะกอใหเกิดองค

ความรูเรื่องแนวคิดการบริหารความเสี่ยงขององคกร และสามารถเปนแหลงเรียนรูเบื้องตนสําหรับขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางเทศบาลตําบลบึงเจริญ ที่ประสงคจะเรียนรูแนวคิดพื้นฐานดานการบริหารความเสี่ยงและ

การจัดวางระบบควบคมุภายในตอไป  

 

 

 

 

สํานักปลัด  

สํานักงานเทศบาลตาํบลบึงเจริญ 



สารบัญ 
           หนา 

  

บทนํา            ๑  

วัตถุประสงค             ๑  

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง         ๑  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง         ๑  

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองคกร       ๒  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร          ๒  

สภาพแวดลอมภายในองคกร         ๓  

การกําหนดวัตถุประสงค            ๓  

การบงชี้เหตุการณ           ๓  

การประเมินความเสี่ยง            ๔  

การตอบสนองความเสี่ยง           ๕  

กิจกรรมการควบคุม            ๖  

ขอมูลและการตดิตอสื่อสาร          ๖  

การติดตาม             ๗  

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง         ๗  

หนาท่ีความรับผิดชอบ           ๘  

วิธีการบริหารความเสี่ยง            ๙  

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง       ๙  

การทบทวนนโยบาย           ๙ 



นโยบายการบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) 

บทนาํ  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตําบล

บึงเจริญ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลบึงเจริญ สามารถนําไปใชในการ

ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ซึ่งสงผลใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ ไม

สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ใหสามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักท่ีมีความสําคัญ” ไดอยาง

ตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ของเทศบาลตําบล

บึงเจริญ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้  

๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของเทศบาลตําบลบึงเจริญในสภาวะวิกฤต  

๒. เพื่อใหเทศบาลตําบลบึงเจริญมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้น  

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงกัในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลบึง

เจริญ  

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในสภาพที่ยอมรับได และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ที่เกิดข้ึน  

๕. เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

เทศบาลตําบลบึงเจริญ แมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทําใหการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลบึงเจริญตองหยุดชะงกั  

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเส่ียง  

จากการสภาวการณในปจจุบันของเทศบาลตําบลบึงเจริญ ท่ีเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ไมวาจะเปนจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือปจจัยภายใน เชน การกําหนดแผนยุทธศาสตร การกําหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสรางองคกร การ

บริหารจัดการขอมูล เปนตน ประกอบกับคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลบึงเจริญท่ีตระหนักถึงความสําคัญ

ของการบริหารความเสี่ยงองคกร ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สําคัญของการกาวไปสูระบบการกํากับดูแลกิจการที่

ดีของเทศบาลตําบลบึงเจริญ พรอมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูที่เกี่ยวของ โดยเชื่อม่ันวาการบริหาร

ความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหเทศบาลตําบลบึงเจริญ สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว                   

ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งในดานผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือ

จากประชาชนตอองคกร ปองกันความเสียหายตอทรัพยากรขององคกร ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมท่ีดี นําไปสูการบริหาร

จัดการที่ดีตอไปในอนาคต  

 



นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

• กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นท่ีตองตระหนักถึง

ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดาน

ตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม   

• ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อใหเกิด

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญอยางมี

ประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองคกรในทิศทางเดียวกัน 

โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการ

ดําเนินงานของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางเทศบาลตําบลบึงเจริญ รวมถึงการมุงเนนใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธที่กําหนดไว เพื่อสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงานและ

สรางความเชื่อมั่นของผูเก่ียวของ  

• มีการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตําบลบึงเจริญ และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความ

เสี่ยงอยางทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงใหผูบริหาร ปลัดเทศบาล เจาหนาท่ี

ตรวจสอบภายใน เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  

นิยามความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยงองคกร  

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งท่ีทําใหแผนงานหรือการ

ดําเนินการอยู ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความ

เสียหายตอองคกรในที่สุด ท้ังในแงของผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีตอภาพลักษณและชื่อเสียง

องคกร  

การบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดย

คณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ

ตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยาง

สมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร  

เทศบาลตําบลบึงเจริญ กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความ

เสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย ๘ ข้ันตอน ดังนี้  

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  

๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)  



๓. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)  

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

๗. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)  

๘. การติดตาม (Monitoring) ๓  

สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  

สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลตอ

การกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  

สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของผูบริหารและบุคลากร 

รูปแบบการจัดการของฝายบริหารและวิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมี

การกําหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสํานึก การตระหนักและรับรูเรื่องความเสี่ยง 

และการควบคุมแกพนักงานทุกคนในองคกร  

การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives Setting)  

องคกรควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนด

นั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยการบริหารจัดการใหอยูใน

กรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  

ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน ความเสี่ยงดานกล

ยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง

เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น แหลงความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร สภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ท่ีอยูภายนอกองคกรซึ่งมีอิทธิพลตอวัตถุประสงค/เปาหมายของ

องคกร ยกตัวอยางเชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดลอม

ในการแขงขันทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมที่สงผลกระทบตอ

วัตถุประสงคขององคกร การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร สภาพแวดลอมภายใน

องคกร เปนสิ่ งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิท ธิพลตอเปาหมายขององคกร ยกตัวอยางเชน ขีด

ความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและ

เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมูล และกระบวนการตัดสินใจท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธองคกร การรับรู คุณคา และ

วัฒนธรรมองคกร มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองคกร โครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาท

หนาที่ และความรับผิดชอบ การระบุเหตุการณอาจดําเนินการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝาย

จัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญท่ีไดรับความสนใจ

หรือเปนประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก  



๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธ 

แผนการดําเนินงาน และการนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานกลยุทธยัง

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ หรือการ

ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการดาํเนินงานขององคกร   

๒. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละ

กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการขอมูลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งความเสี่ยง

ดานปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงคหลักของ

องคกรในภาพรวม  

๓. ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเปนความเสี่ยงท่ี

เกิดจากปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามเทศบัญญัติ หรือจากปจจัย

ภายนอก เชน การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลง

ไว อันสงผลกระทบตอการดํารงอยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร  

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ขอบังคับของหนวยงาน

กํากับดูแล เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมท้ังความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ

กฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลบึงเจริญ ซึ่งเม่ือมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้น จะ

สงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

สําหรับการประเมินความเสี่ยงเปนข้ันตอนที่จะตองดําเนินการตอจากการระบุความเสี่ยง โดย การ

ประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย ๒ กระบวนการหลัก ไดแก  

๑. การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน

ทางบวกและทางลบ รวมท้ังโอกาสที่อาจเกิดข้ึนของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะตองมีการระบุถึงปจจัยที่มี

ผลตอผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและ

กระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลายดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย  

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความ

เสี่ยงไมอยูในระดับที่ยอมรับไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที  

การกําหนดเกณฑความเสี่ยง เกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงควรสะทอนถึงคุณคา วัตถุประสงคและ

ทรัพยากรขององคกร โดยเกณฑบางประเภทอาจพัฒนาไดจากขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับของ

หนวยงานกํากับดูแล ซึ่งเกณฑที่กําหนดตองสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงขององคกรและมีการทบทวน

อยางตอเนื่อง ปจจัยที่นํามาพิจารณาเพื่อประกอบการกําหนดเกณฑความเสี่ยง ไดแก ลักษณะและประเภท

ของผลกระทบที่สามารถเกิดข้ึนและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน 



กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่

สามารถยอมรับได ระดับของความเสี่ยงท่ีจะตองจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบงเปน ๕ ระดับ โดยกําหนด

นิยามในแตละระดับ ดังนี้  ๕ 

๕ คอนขางแนนอน  

๔ นาจะเกิด  

๓ เปนไปไดท่ีจะเกิด  

๒ ไมนาจะเกิด  

๑ ยากที่จะเกิด  

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง แบงเปน ๕ ดาน ดังน้ี  

๑. ผลกระทบดานการเงนิ  

๒. ผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร  

๓. ผลกระทบตอการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

๔. ผลกระทบตอบุคลากรสําคัญของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

๕. ผลกระทบตอความลาชาในการดําเนินงานโครงการสําคัญ  

แตละดานแบงเปน ๕ ระดับ โดยกําหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี้  

๕ วิกฤต  

๔ มีนัยสําคัญ  

๓ ปานกลาง  

๒ นอย  

๑ ไมมีนัยสําคัญ  

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  

การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการตอที่ประชุม

คณะผูบริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชดําเนินการ (ถามี) โดยในการ

คัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 

กับตนทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับ รวมถึงขอกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม  

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลตําบลบึงเจริญยอมรับได โดยยังคงให

องคกรสามารถดําเนินงาน และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งน้ี ในการตัดสนิใจเลือกแนวทางใน

การจัดการความเสี่ยงอาจตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการจัดการ ซึ่งอาจไมสมเหตุสมผลใน

แงมุมเศรษฐศาสตร เชน ความเสี่ยงที่สงผลกระทบในทางลบอยางมีสาระสําคัญ แตโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการเปนกรณีๆ ไป หรืออาจดําเนินการไปพรอมๆ กับ

ความเสี่ยงอ่ืนๆ  



แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง มักใชใน

กรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

- การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยง หรือ

ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดเชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)   

- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับท่ียอมรับได โดยไมตองดําเนินการ

ใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับ

ประโยชนที่ไดรับ  

กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  

กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความ

เสี่ยงใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกรเนื่องจากแตละ

องคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังน้ันกิจกรรมการควบคุม

จึงมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจแบงไดเปน ๔ ประเภท คือ  

๑. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก  

๒. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพ่ือใหคนพบขอผิดพลาดท่ี

ไดเกิดขึ้นแลว  

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ  

๔. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่ กําหนดข้ึนเพื่อแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน และปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคต  

ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคํานึงถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุน กับ

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคมุควรมีองคประกอบ ดังนี้  

๑. วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)  

๒. การกําหนดบุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมน้ัน ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้  

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน  

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

๓. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  

ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)  

สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ขอมูลสารสนเทศที่

เก่ียวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและสื่อสารไปยัง

บุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และความ

รับผิดชอบได รวมถึงเปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบถึงความ



เสี่ยงท่ีเกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึง

การสื่อสารจากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวางหนวยงาน การบริหารความเสี่ยงควร

ใชทั้งขอมูลในอดีตและปจจุบัน ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของเหตุการณและชวยคาดการณการปฏิบัติงาน

ในอนาคต สวนขอมูลปจจุบันมีประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในกระบวนการ สาย

งาน หรือหนวยงานซึ่งชวยใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเปนเพื่อให ความ

เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได   

การติดตาม (Monitoring)  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีดําเนินการภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ มีความจําเปนตองไดรบัการ

สื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม

แนวโนมของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา  

๑. เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะหและบริหารความ

เสี่ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสม  

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรับการรายงานถึงความ

คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และแนวโนมของความเสี่ยงตอผูบริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง  

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไวมีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติใช

จริงเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในอยูเสมอเพื่อให

สอดคลองกับ สถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความ

เสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหหัวหนาไดทราบ และนําความเสี่ยงเขาเสนอในที่ประชุมผูบริหาร 

เพื่อทราบ/พิจารณาตอไป  

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง  

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลตําบลบึงเจรญิ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดใหมี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร” ของเทศบาลตําบลบึง

เจริญ ประกอบดวย  

๑. นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ   เปน  หัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง  

๒. ปลัดเทศบาลตําบลบึงเจริญ   เปน  รองหัวหนาคณะบรหิารความเสี่ยง  

๓. ผูอํานวยการกองคลัง    เปน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

๔. ผูอํานวยการกองชาง    เปน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

๕. ผูอํานวยการกองการศึกษา   เปน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

๖. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เปน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๗. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เปน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๘. หัวหนาสํานักปลัด    เปน  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

๑๑. หนวยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน และทีมงาน  



ประกอบดวย  ๖ หนวยงานดังน้ี  

(๑) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  

(๒) ผูอํานวยการกองคลัง  

(๓) ผูอํานวยการกองชาง  

  (๔) ผูอํานวยการกองการศึกษา /หัวหนาฝายบริหารการศกึษา 

 (๕) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม/หัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

 (๖) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

หนาที่ความรับผิดชอบ  

๑. หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงการทุจริตภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

๒. ผูประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ตรวจสอบและชวยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา

ความเสี่ยงระดับองคกรในการปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานใหมั่นใจวา ระบบการ

บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการ

บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลบึงเจริญ  

๔. หัวหนางาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตําบลบึงเจริญ และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง ผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งประกอบดวยหัวหนาหนวยงานหลักของแตละสํานัก/กอง โดยมีหัวหนาสํานัก/กอง เปนประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับหนวยงานยอย  

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย (หัวหนางาน) มีหนาที่ทําใหเชื่อมั่นไดวา 

ความเสี่ยงภายในเทศบาลตําบลบึงเจริญท่ีสําคัญ ไดรับการระบุและประเมินอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดมีการ

กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว โดยรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ดังนี้  

- จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให

นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ พิจารณาและอนุมัติ  

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

ตามที่หนวยงานเจาของความเสี่ยงไดประเมินไว รวมท้ังขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไข  

- กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลบึงเจริญ โดยการ

ติดตามและสอบทานอยางตอเนื่อง  

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากใหนายกเทศมนตรตีาํบลบึงเจริญ ปลัดเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน และหัวหนาสํานัก/กอง รับทราบ  

๖. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ

ความเสี่ยงของหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง  

 



วิธีการบริหารความเสี่ยง  

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดนําการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน

ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลบึงเจริญ 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ใหนําความเสี่ยงที่ประเมินได นําไปประเมินในแบบรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยจัดทํารูปแบบตามหนังสือแนวทางฉบับใหม ของ

สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน  

การทบทวนนโยบาย  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป และ

เสนอใหนายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง  

 

 

………………………..……………………………. 

 

 

 


