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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
(Enterprise Risk Management Policy)
1.บทนํา
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง สามารถนําไปใชใน การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ เพื่อ
บรรลุเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ในการปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหแกประชาชนตําบลปาซางไดอยางทั่วถึง รวดเร็ว เปนธรรม ภายใตหลักการทํางาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบ
สานประเพณี เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีกินมีใช”
2.วัตถุประสงค
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ของ
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic)
- การบริหารความเสี่ยงเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
2.2 วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน (Operations)
- การบริหารความเสี่ยงเพื่อชวยใหเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
2.3 วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting)
- การบริหารความเสี่ยง เพื่อชวยให ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีความเชื่อมั่นขอมูลในรายงานประเภท
ตาง ๆ ขององคกร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)
2.4 วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)
- การบริหารความเสี่ยงจึงสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัดมากขึ้น
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3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง
กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตําแหนงทุกระดับชั้นที่ตอง
ตระหนักถึง ความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรใน
ทิศทางเดี ย วกัน โดย นํ าระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งมาเปน ส ว นหนึ่ งในการตั ด สิ นใจ การวางแผนกลยุ ทธ
แผนงาน และการดําเนินงานของ ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลปาซาง รวมถึงการมุงเนินให บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธที่กําหนดไว
มีการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง อยางสม่ําเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกอ และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการ
บริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงใหผบู ริหาร ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหขั้นตอนและวิธีการใน
การบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยมีขั้นตอนสําคัญ
ของ กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย 8 ขั้นตอนดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Response)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)
8. การติดตาม (Monitoring)
4.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดลอมภายในองคกรเปน
พื้นฐานที่สําคัญสํ าหรั บกรอบการบริ หารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต อการกําหนดกลยุทธและเป าหมายของ
องคกร การกําหนดกิจกรรม การบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงสภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง
ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทํางานของผูบริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝายบริหารและ
วิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร
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สงผลใหมีการสรางจิตสํานึก การตระหนักและรับรูเรื่องความเสี่ยง และการ ควบคุมแกพนักงานทุกคนใน
องคกร
4.2 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives Setting) องคกรควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงคที่กําหนดนั้นมี ความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและ
ความเสี่ยงที่องคกร ยอมรับได โดยการบริหารจัดการใหอยูในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance
4.3 การบงชี้เหตุการณ (Event identification) ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ควรตองพิจารณา
ปจจัยความเสี่ยง ทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย
ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางเหตุการณที่ อาจเกิดขึ้น แหลงความเสี่ยงทั้งจาก
4.3.1 สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ที่อยู ภายนอกองคกรซึ่งมี
อิทธิ พลต อวัต ถุป ระสงค/ เป าหมายขององคกร ยกตั วอย างเช น วั ฒ นธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบั งคับ
การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวขับเคลื่อน
หลักและแนวโนมที่สงผลกระทบตอ วัตถุประสงคขององคกร การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดเสียภายนอก
องคกร
4.3.2 สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอ
เป าหมาย ขององคกร ยกตั ว อย างเช น ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เช น
เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมูล และ
กระบวนการตัดสินใจทั้งทีเ่ ปนทางการและไมเปน ทางการ ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค
และกลยุ ทธองคกร การรั บ รูคุณคา และวั ฒ นธรรมองคกร มาตรฐานและแบบจํ าลองที่พัฒ นาโดยองคกร
โครงสราง เชน ระบบการจัดการบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
4.3.3 การระบุเหตุการณ อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝาย
จัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน หรือการดําเนินนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่ไดรับความสนใจ
หรือเปนประเด็นที่กังวล เพื่อนํามา จัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยง ออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
กําหนด
แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และการนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยง
ดานกลยุทธยังรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกําหนด
กลยุทธ หรือการดําเนินงาน เพื่อให บรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององคกร
2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของแตละ กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการขอมูลดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ซึ่ง ความเสี่ ย งด านปฏิ บั ติ การจะส ง ผล กระทบต อ ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการทํ างาน และการบรรลุ
วัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม
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3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk)
โดยอาจเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก ปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามเทศ
บัญญัติ หรือจากปจจัยภายนอก เชน การจัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ตกลงไว อันสงผลกระทบตอการดํารงอยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ซึ่งเมื่อ
ความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้น จะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและ ภาพลักษณขององคกรโดยรวม
4.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สําหรับการประเมินความเสี่ยงเปนขั้นตอนที่จะตองดําเนินการตอจากการระบุความเสี่ยง โดยการ
ประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก
4.4.1 การวิเคราะหโอกาส จะพิจารณาสาเหตุและแหลงที่มาของความเสี่ยง
ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวก และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดย
จะตองมีการระบุถึงปจจัยที่มีผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ อาจจะ
เกิดผลที่ตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมาย หลายดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึง
มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน รวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย
การวิเคราะหโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณใน
อดีต ปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐาน เปน
ระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบดวย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถีใน การ
เกิด สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแตละระดับโอกาส ที่จะเกิด
จากนั้นทําการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดวาแตละความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงมี โอกาส
เกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอยางดังนี้
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4.4.2 การวิเคราะหผลกระทบ การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวาง
ระดับของความเสี่ยงที่ไดจากการ วิเคราะหความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไมอยูใน ระดับที่ยอมรับไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาว
จะไดรับการจัดการทันที
การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลคา
ความเสี ย หายจากความเสี่ ย งที่ ค าดว า จะได รั บ หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย ง ซึ่ ง การกํ า หนดระดั บ ของ
ผลกระทบนั้ น จะต องพิจ ารณาถึงความรุ น แรงของความเสี ย หายหากความเสี่ ย งนั้ น เกิด ขึ้น โดยอาจแบ ง
ผลกระทบออกเป น ผลกระทบที่เ ป น ตัว เงิน และไมเป น ตั วเงิน หรื อด านการเงิน /ทรั พยสิ น การดํา เนิน งาน
ชื่อเสียง/ภาพลักษณบุคลากร ฯลฯ โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบดวย
5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และ นอยมาก
ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแตละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทําการ วิเคราะหผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงขึ้นวามีผลกระทบอยูในระดับใด ตัวอยางเชน
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4.4.3 การประเมินระดับความเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of
risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได จากการวิเคราะหโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือ
ความรุนแรงหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองคกรวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสี่ยงแลว องคกรตองนําผลการ วิเคราะหมาประเมินระดับความเสี่ยงวาแตละความเสี่ยงมีระดับความ
เสี่ยงอยูระดับใดในตารางการประเมิน ระดับความเสียง ซึ่งระดับความเสียงอาจแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก
สูงมาก สูง ปานกลาง นอยและนอย มาก แทนระดับความเสี่ยงขางตนดวยเกณฑสีประกอบดวย สีแดง สี
เหลือง สีน้ําเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลําดับ โดยนําผลจากการวิเคราะหโอกาสหรือความถีที่จะเกิดขึ้นและผล
จากการวิเคราะหผลกระทบมา ประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอยางดังนี้
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4.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการตอที่ประชุม
คณะผูบริหาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชดําเนินการ (ถามี) โดยในการ
คัดเลือกแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite)
กับตนทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงขอกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับความเสี่ยงที่องคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง ยอมรับได โดยยังคงใหองคกร สามารถดําเนินงาน และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไมมี การ
จั ด การ ซึ่ ง อาจไม ส มเหตุ ส มผลในแง มุ ม เศรษฐศาสตร เช น ความเสี่ ย งที่ ส ง ผลกระทบในทางลบอย า งมี
สาระสําคัญ แตโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการเปน
กรณีๆไป หรืออาจดําเนินการไปพรอมๆกับความเสี่ยงอื่นๆ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง
มักใชในกรณีที่ ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/ จัดการใหอยูในระดับ ที่ยอมรับได
- การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง หรือลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การเตรียมแพทยฉุกเฉิน (Contingency
plan)
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตอง
ดําเนินการใดๆ เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการ
สูงไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ
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4.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความ
เสี่ยงใหอยู ในระดับที่สามารถยอมรับได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกร เนื่องจากแต
ละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้นกิจกรรมการ
ควบคุมจึงมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจ แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกัน
ไมใหเกิด ความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพื่อใหคนพบขอผิดพลาดที่
ไดเกิดขึ้น แลว
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4. การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้น และปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคต
ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคํานึงถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุน กับ
ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน , กระบวนการ)
2. การกําหนดบุคลากรภายในองคกรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
3. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
4.7 ขอมูลการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ขอมูล
สารสนเทศที่ เกี่ยวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรได รับการบั นทึกและ
สื่อสารไปยังบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่
และความรับผิดชอบได รวมถึง เปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับ
ทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยัง
คลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลาง ระดับลาง ไปสูบน และการสื่อสารระหวางหนวยงาน
การบริหารความเสี่ยงควรใชทั้งขอมูลในอดีตและปจจุบัน ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของ
เหตุ การณและช วย คาดการณการปฏิบั ติงานในอนาคต ส วนขอมูลปจ จุบั นมีป ระโยชนตอผูบริ หารในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหนวยงานซึ่งชวยใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจําเปนเพื่อให ความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
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4.8 การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการภายในองคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีความ
จําเปนตองไดรับ การสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง
การดูแลติดตามแนวโนม ของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา
1. เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะหและบริหารความ
เสี่ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรับรายงานถึงความ
คืบหนาในการ บริหารความเสี่ยง และแนวโนมของความเสี่ยงตอผูบริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไวมีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติ
ใชจริง เพื่อ ปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในอยูเสมอ
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจาหนาที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงใหหัวหนาไดทราบ และนําความเสี่ยงเขาเสนอในที่ประชุมผู
บริการ เพื่อทราบ/พิจารณาตอไป
5. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดใหมี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร”
ขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เปน หัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เปน รองหัวหนาคณะบริหารความเสี่ยง
4. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
เปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. หัวหนาสํานักปลัด
เปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ผูอํานวยการกองคลัง
เปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ผูอํานวยการกองชาง
เปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เปน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. หนวยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน และทีมงาน ประกอบดวย 4
หนวยงาน ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหนาสํานักปลัด
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักพัฒนาชุมชน
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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- เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
- เจาพนักงานธุรการ
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
-ผูชวยเจาหนาที่สาธารณะสุข
-ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
(2) ผูอํานวยการกองคลัง
- นักวิชาการคลัง
- เจานักงานเงินและบัญชี
- เจาพนักงานพัสดุ
- ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
(3) ผูอํานวยการกองชาง
- นายชางโยธา
- ผูชวยนายชางโยธา
- ผูชวยเจาหนาทีธ่ ุรการ
(4) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ครูผูดูแลเด็ก
- นักวิชาการศึกษา
- เจาพนักงานธุรการ
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

นายกองคการบริหารสวนตําบล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอําเภอ

หนวยตรวจสอบภายใน

หนวยงานบริหารความเสี่ยง

สํานักงานปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

หัวหนาและทีมงาน

หัวหนาและทีมงาน

หัวหนาและทีมงาน

หัวหนาและทีมงาน

(พนักงานและเจาหนาที่)

(พนักงานและเจาหนาที่)

(พนักงานและเจาหนาที่)

(พนักงานและเจาหนาที่)

5.1 หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงภายใน องคการบริหารสวนตําบลปาซาง
2. ผูประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหนาที่ตรวจสอบและชวยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา
ความเสี่ยง ระดับองคกรในการปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานใหมั่นใจวา ระบบการ
บริหารความเสี่ยงมีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการ
บริหารความ เสี่ยงและระบบความคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
4. หัวหนางาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
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องคการบริหารสวนตําบลปาซาง และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง ผานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่ง ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานหลักของแตละสํานัก/กอง โดยมีหัวหนาสํานัก/กอง เปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับหนวยงานยอย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย (หัวหนางาน) มีหนาที่ทําใหเชื่อมั่นไดวา
ความเสี่ยง ภายในองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ที่สําคัญ ไดรับการระบุและประเมินอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
ไดมีการกําหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว โดยรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ดังนี้
- จัดทํานโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธและหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอใหนายก
องคการ บริหารสวนตําบลปาซาง พิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง ตามที่ หนวยงานเจาของความเสี่ยงไดประเมินไว รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไข
- กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง โดยการติดตามและสอบทานอยางตอเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง
ปลัด องคการบริหารสวนตําบลปาซาง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน และหัวหนาสํานัก/กอง รับทราบ
6. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในผานการ ตรวจสอบภายในประจําป ซึ่งเปนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญตามปจจัย
เสี่ยงรวมทั้งติดตามการ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ตรวจพบ
7. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยง ของหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
6.วิธีการบริหารความเสี่ยง
องคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดนําหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอน
ของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล
ปาซาง
7. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ใหนําความเสี่ยงที่ประเมินได นําไปประเมินในแบบรายงาน
ดังนี้
1. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง
- หนวยงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงานยอย ดําเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบ
ทานความเสี่ยง ตามแบบสอบทานประเมินความเสี่ยง และสงแบบรายงานใหเลขาคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดับองคกร
- เลขาฯคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร นําแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยง
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ตามแบบประเมินทีไ่ ดรับมา ดําเนินการจัดทํา รวบรวม เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
- เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทําแผนประเมินความเสี่ยงประจําป
3. จัดทําแผนประเมินความเสี่ยง
- นําความเสี่ยงที่ไดรับจาการสอบทาน มาจัดทําแผนประเมินความเสี่ยง กําหนดความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ของแตละหนวยงานบริหารความ
เสี่ยง ระดับสวนงานยอย
4. บันทึกขอความแจงหนวยงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงานยอย ดําเนินการกําหนดความ
เสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล
5. รายงานงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
- หนวยงานบริหารความเสี่ยง ระดับสวนงานยอย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่
ไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงไปแลว พรอมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป และ
เสนอให นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ เสนอรายงานใหอําเภอเวียง
เชียงรุง ในฐานะผูกํากับดูแลตอไป
6. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแต 1 ตุลาคม 2562

(ลงชื่อ)
(นายสมควร นัยติ๊บ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

