คำนำ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง โดยให้ ถือ ปฏิ บั ติต ามประกาศหลั กเกณฑ์
กระทรวงการคลั งกำหนด ว่าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ารบริห ารจัด การความเสี่ ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้ น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ หรื อ แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งตามที่
กระทรวงการคลังดกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
เทศบาลนครขอนแก่น เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อให้เป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิช าการกรอบการบริห ารความเสี่ยง ประกอบด้วย committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission COSO และ International Organization for Standardization (ISO) รวมถึง
การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐต่างๆ ที่เหมาะสมมากำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
กรอบหลักเกณฑ์ด้านบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน
การจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็น
ประโยชน์สูงสุด
ท้ายที่สุดนี้คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และเสริมสร้ างความเข้าใจในขั้น ตอนการบริห ารความเสี่ ยงระดับองค์กรแก่ หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ และ
บุคลากรของเทศบาลนครขอนแก่นรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานลดความ
เสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครขอนแก่น 2564
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1
บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวัง
ของประชาชน หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งทั้ งปั จ จั ย ภายในและภายนอก
ซึ่ ง หลั ก การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารในการบริห าร
การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงาน
ในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิ ดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่ วยงาน รวมถึงช่ว ยหน่ วยงานในการบริห ารจัดการเพื่ อสร้างหรือฉวยโอกาส หรือได้รับ ประโยชน์จาก
เหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้ห น่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เทศบาลนครขอนแก่น ได้นาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เรื่องหลักการบริหารจั ดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาเป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้ ห น่วยงานสามารถนา
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม โดยการกาหนดนโยบายแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง” โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลั งว่าด้ วยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ การบริห ารจัดการความเสี่ ยงส าหรับหน่ว ยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562 ตลอดจนหลั ก การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวั น ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2564

พระรำชบัญญัติบัญญัติวนิ ัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 มำตรำ 79
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งสำหรับหน่วยงำนของรัฐ
เรื่องหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร
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ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารองค์ ก รอย่ า งมี
ธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสาเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้กากับดูแล
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. กรอบการบริห ารจั ดการความเสี่ ย ง เป็ น พื้น ฐานของการบริห ารจัดการความเสี่ ยงที่ ดี
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกาหนดแผนระดับองค์กร (Strategic
Plans) และการกาหนดวัตถุประสงค์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตั ดสินใจของผู้บริห ารอยู่บนพื้น
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สมบู รณ์ ส่ งผลให้ ห น่วยงานของรัฐสามารถดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ห ลักของ
องค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน
2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน
2. ควำมหมำยและคำจำกัดควำม
ควำมเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวทาให้การดาเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด
ปั จ จั ย ควำมเสี่ ย ง (Risk Factor) หมายถึ ง สาเหตุ ข องความเสี่ ย งที่ จ ะท าให้ ไ ม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดาเนินงานหลักที่กาหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร
กำรประเมิน ควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและ
การวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก
1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ระดับของควำมเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความ
เสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกาหนดนโยบายโครงสร้างและ
กระบวนการเพื่อทาให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนาไปปฏิบัติในการกาหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน
ทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกาหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ได้
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) หมายถึ ง กรอบแนวคิ ด ในการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร (Enterprise Risk
Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการ
กาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยองค์ร วม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง
การบริห ารปั จจัยและควบคุม กิจกรรมต่าง ๆ องค์ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้ว จะทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย
โดยการทาให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ
ที่ ส ามารถยอมรั บ ได้ ป ระเมิ น ได้ ควบคุ ม ได้ และตรวจสอบได้ อ ย่ า งมี ร ะบบ โดยค านึ ง ถึ ง การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสาคัญ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง แล้วทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)
กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างดาเนินการตามแผน และทาการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี
ให้คงดาเนิ นการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่น ใจว่าการบริหารความเสี่ยงถู กกาหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้
ควรกาหนดให้ มีการประเมิน ความเสี่ ยงซ้าอีกอย่างน้อยปีล ะหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ ยงได้อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่
ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้าน
การดาเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น
ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการ
แข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น
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3. วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลนครขอนแก่น
ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล สานักคลัง สานักช่าง สานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักการศึกษา กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ สานักสวัสดิการสังคม และกองการเจ้าหน้าที่
4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลนครขอนแก่น
และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง
4. เป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1. หัวหน้าหน่วยงานราชการและบุคลาการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้สารถนาไปใช้ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น
2. จัดให้ มี ระบบการบริห ารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลั กของการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน
3. สามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
5. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยง เป็นการดาเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งจะทาให้พนักงานภายใน
องค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน
3. เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สาคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกาหนดกลยุทธ์การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
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5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
6. ปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรผลักดันกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามกรอบการบริห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รประสบ
ความสาเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้
1. กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง
การปฏิ บั ติ ต ามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รจะประสบความส าเร็ จ เพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ
เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความสาคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสาคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อ
องค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2. ควำมเข้ำใจควำมหมำยของควำมเสี่ยงตรงกัน
การใช้คานิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการกาหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกาหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทาให้ผู้บริห ารและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความ
เสี่ยง
3. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กรทั่วไปจะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงต้องมีกำรชี้แจง
การนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ ย งขององค์ ก รให้ เข้ ากับ ทุ ก ระดั บ ขององค์ ก ร และต้ องให้ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คนได้ท ราบถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่บุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง
5. กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การสื่ อสารเกี่ย วกับ กลยุทธ์การบริห ารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทาความเข้าใจ
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการและนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
6. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทาให้ผู้บริหาร สามารถประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและดาเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดาเนินการ
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ให้ กับ บวนการทั้งหมดเกิด ความสอดคล้ อ งกันอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลและเป็ นการลดความ
แตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
7. กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสาเร็จขององค์กร
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง
8. กำรติดตำมกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกาหนดวิธีที่เหมาะสม
ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงความชัดเจนและสม่าเสมอ
ของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นาในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
****************************
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บทที่ 2

แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของ
รัฐควรพิจารณานากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ย งของหน่ วยงาน เพื่อให้ ห น่ วยงานได้รับประโยชน์ สูงสุ ดจากการบริห ารจัดการความเสี่ ย งอย่างแท้ จริง
โดยหน่ วยงานของรัฐแต่ละแห่ งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการน ากรอบการบริห ารจัดการความเสี่ ยง
ทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
หลักการ 8 ประการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดาเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
2. ความมุ่งมั่นของผู้กากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
6. การกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดาเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ
เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอื่น ๆ
2. การบริห ารจัดการความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานขององค์กร รวมถึง
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมิน
3. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร
ความมุ่งมั่นของผู้กากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กากับดูแล หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี
หน้าที่ในการกากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมี
หน้าที่ในการกากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สาหรั บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกากับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้กากับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่
เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดาเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและสื่อสาร เป็นต้น
การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่
การสรรหา การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามสามารถ การส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง บุ ค ลการที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ
การสร้างบุ คลากรให้ มีความรู้และทักษะในการบริห ารจัดการความเสี่ ยงถือเป็นส่ วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior)
การสร้ างพฤติ ก รรมที่ ดี (Desired behaviors) ในการส่ งเสริ ม การบริห ารจั ด การความเสี่ ย งผ่ า น
วั ฒ นธรรมที่ ดี ข ององค์ ก รเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ การสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ ส นั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ประกอบด้วย
1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานควรมีการกาหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้ว ย เจ้ าของความเสี่ ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิ ดชอบในการติดตาม การ
รายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กาหนด
ไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริ หารจัดการ
ความเสี่ยง
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคานึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง
คานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือ
ความหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม
การกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ขององค์กร
เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการระยะ
ปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
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เมื่อหน่วยงานของรัฐกาหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร
แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ)
และการกาหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ในปั จ จุบั น ข้อมูลสารสนเทศเป็ นสิ่ งส าคัญ อย่างยิ่งในการดาเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกาหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล
ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความ
เสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม
การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทา Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝั่ งการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดาเนินงานโดยปกติของดาเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล
ด้านความเสี่ยง
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2. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรฐานที่จ ะนามาใช้ในการกาหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริห าร
ความเสี่ ย งแบบทั่ ว ทั้ งองค์ ก ร (Enterprise Risk Management: ERM) มี แนวทางในการแจกแจงปั ญ หา
และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้า นการ
บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1

COSO + ERM

Risk Management

4 วัตถุประสงค์

Objectives

Risk

Entity and Unit-

Components
8 องค์ประกอบ

Level Components
หน่วยงานในระดับต่างๆ

รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated Framework)
กรอบหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งแบบบู ร ณ าการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจานวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก ร (Internal Environment) ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหารเป็นต้น
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ
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4. การประเมิน ความเสี่ ยง (Risk Assessment) เป็น การวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการ
เกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ ย ง (Risk Response) เป็ น การก าหนด มาตรการที่ จ ะรองรั บ และ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยงเป็นต้น
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะมีการดาเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กาหนดไว้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม
การบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง
8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่กาหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่
********************
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงานย่อย
1.1 การแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล
เป็นประธานคณะกรรมการ
2. รองปลัดเทศบาล
เป็นรองประธานคณะกรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
เป็นคณะกรรมการ
4. ผู้อานวยการสานัก....
เป็นคณะกรรมการ
5. ผู้อานวยการส่วน...
เป็นคณะกรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เป็นคณะกรรมการ
7. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ
8. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด
2. พิจารณาคัดเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนามาจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กร อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. ควบคุม กากับ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
4. ทบทวนคูม่ ือการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
1.2. การแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย
ประธานกรรมการบริห ารจั ดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งให้ทุกสานัก/กอง สามารถแต่ ง ตั้ง
คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลการจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรได้ ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง เป็นประธานคณะทางาน
2. ผู้อานวยการส่วน...
เป็นรองประธานคณะทางาน
3. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
เป็นคณะทางาน
4. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
เป็นคณะทางาน/เลขานุการ
5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นคณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. สนับสนุนข้อมูลประกอบและจัดทาร่างความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดทาแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กร
2. ติดตามและสนับสนุนข้อมูลงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การคัดเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อ
นามาวิเคราะห์ให้ระดับหน่วยงานย่อย ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
ได้กาหนดอานาจหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
การจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
7. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
13. ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
17. ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
18. กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
19. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
20. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
21. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
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22. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
23. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
24. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2.2 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
ได้กาหนดอานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
วิธีดาเนินการ
ให้ คณะทางานบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงระดับหน่วยงานย่อย พิจารณาคัดเลือกงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างน้อย 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564) เพื่อนาไปวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับองค์กร
3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคานึ งถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานย่อย ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด การระบุปัจจัย
เสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ทาให้
เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
วิธีดาเนินการ
ให้คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ นางาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ พิจารณาแล้ว นามา
จัดทาตามแบบฟอร์ม ดังนี้
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แบบ RM 1

แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : ...................................
2. รหัสความเสี่ยง : ...............................................
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : .....................................................
4. ชื่อความเสี่ยง : ...................................................................
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………………………
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
9. ผลกระทบ :
1. ............................................................................... ............
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
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คาอธิบายแบบระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1)
1. ลาดับความเสี่ยง : เป็นการเรียงลาดับของความเสี่ยง (คณะกรรมการฯเป็นผู้กาหนด)
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นการกาหนดรหัสความเสี่ยง โดยเรียงตามลาดับ (คณะกรรมการฯเป็นผู้กาหนด)
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่องานที่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ/หรือชื่องานตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล หรือพระราชกฤษฎีกา และ/หรือชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และ/หรือชื่อ
กิจกรรมตามข้อตกการปฏิบัติราชการ
4. ชื่อความเสี่ยง : เป็นการกาหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณา
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมาย ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานัก/กอง ที่รับผิดชอบ
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุความเสี่ยงในข้อ 5 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอก และ/หรือ ปัจจัยภายใน
นิยามความหมายและคาอธิบายเพิ่มเติม
1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน วัฒนธรรม
องค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร กระบวนการทางาน เครื่องมือ/
อุปกรณ์ ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เป็นต้น
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุประเภทความเสี่ยง
นิยามความหมายและคาอธิบายเพิ่มเติม
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจ
ผิดพลาด ทาให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงาน
2. ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น งาน หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากระบบงาน กระบวนการท างาน
เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทาให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และ
งบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือขององค์กร
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง : ให้หน่วยงานค้นหาและระบุสาเหตุ/ตัวผลักดันที่ทาให้เกิดความเสี่ยงตาม
ข้อ 5 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 7 และประเภทความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 8
9. ผลกระทบ : ให้หน่วยงานระบุผลกระทบที่มีผลมาจากข้อ 9 โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2) ซึ่งครอบคลุมไป
ถึงขั้นตอนการให้คะแนนความเสี่ยง การการประเมินความพอเพียงของการควบคุมที่มีอยู่ด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง) และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
และใช้ตาราง MARCI Chart ในการพิจารณา ซึ่งจะทาให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
โดยแบบฟอร์มที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาล
2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
3. การจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ
4. การจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
รายละเอียดและคาอธิบายการจัดทาแบบฟอร์ม ดังนี้
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แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM 2

1. การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
งาน/โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
รหัส
ความ
เสี่ยง

(1)

.
.
.

คะแนนโอกาส

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับความ
เสี่ยง

คะแนนความ
อ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยง

คะแนนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงตาม
ตาราง
MARCI Chart

(2)

(3)

(4)

(3)X(4)=(5)

(6)

(7)

(4) X (6) = (8)

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
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.
.
.

ชื่อความเสี่ยง
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คาอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)
1. การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น การประเมิน
นิยามความหมายและคาอธิบายเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อจัดลาดับความเสี่ยงที่ระบุ โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อประเมินแล้วทาให้ทราบระดับของความเสี่ยง นอกจากนี้ตามแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ที่กระทรวงการคลังได้
กาหนดให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กาหนดให้นาปัจจัยด้านความอ่อนไหวต่อ
ความเสี่ยง และด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบร่วมด้วย
งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 6
รหัสความเสี่ยง (คอลัมน์ 1) : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2
ชื่อความเสี่ยง (คอลัมน์ 2) : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 5
2. ขั้นตอนและเกณฑ์การให้คะแนน
1. วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (คอลัมน์ 3) และค่าคะแนนความ
รุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์ 4) โดยมีค่าคะแนน ดังตารางต่อไปนี้
ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
เกณฑ์
5
สูงมาก
โอกาสเกิดมากกว่า 80.01 % ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ
ความถี่ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน
4
สูง
โอกาสเกิด 60.01 - 80% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้น
ทุกปี
3
ปานกลาง โอกาสเกิด 40.01 - 60% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้น
ทุก 2 ปี
2
น้อย
โอกาสเกิด 20.01 - 40% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้น
ทุก 3 ปี
1
น้อยมาก โอกาสเกิดไม่เกิน 20% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก
5 ปี
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ด้านผลกระทบความเสี่ยง ให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้กาหนดผลกระทบความเสี่ยง ตามลักษณะงาน/โครงการ/
กิจกรรม โดยให้คัดเลือกเพียง 1 หลักเกณฑ์
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
มีผลกระทบด้านจานวนเงิน มากกว่า 1,000,000 บาท หรือ
5
สูงมาก
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80.01 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาลจานวนเงิน สูงมาก หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก

4

สูง

มีผลกระทบด้านจานวนเงิน ระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 60.01 ถึงร้อยละ 80.00 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล สูง หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง

3

ปานกลาง

มีผลกระทบด้านจานวนเงิน ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 40.01 ถึงร้อยละ 60.00 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ปานกลาง หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง

2

ต่า

มีผลกระทบด้านจานวนเงินระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง ร้อยละ 20.01 ถึงร้อยละ 40.00 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่า หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อย หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อย

1

ต่ามาก

มีผลกระทบด้านจานวนเงิน ต่ากว่า 100,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ากว่า ร้อยละ 20.00 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ามาก หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล น้อยที่สุด หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ น้อยที่สุด
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2. การจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและคะแนนความ
รุนแรงผลกระทบ (คอลัมน์ 5)
ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสความเสี่ยง X คะแนนผลกระทบความเสี่ยง
(คอลัมน์ 5) = (คอลัมน์ 3) X (คอลัมน์ 4)

การจัดระดับความเสี่ยงใช้เกณฑ์การคานวณทางคณิตศาสตร์ และนาผลที่ได้มาหาระดับความเสี่ยงใน
ตารางที่ 3 ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ
3. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

5

โอกาส

4
3
2
1
1

ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับคะแนนความเสี่ยง
1,2
3 , 4 , 5 ,6
8 , 9 , 10 , 12
15 , 16 ,25

2

3
ผลกระทบ

4

จัดระดับความเสี่ยง
ต่า
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

5

พื้นที่สี
ฟ้า
เขียว
เหลือง
แดง
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3. การระบุคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง (คุณภาพ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง)
ซึ่งมีการกาหนดไว้ 5 ระดับ (คอลัมน์ 6) ดังนี้
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
เกณฑ์
หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
5
สูงมาก
4

สูง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ามีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบ
ไม่สมบูรณ์

3

ปานกลาง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ

2

น้อย

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี

1

น้อยมาก

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีมาก และมีการกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

4. การระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ซึ่งมีการกาหนดไว้ 5 ระดับ
(คอลัมน์ 7) ดังนี้
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความสี่ยง
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
5
สูงมาก
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4
สูง
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3
ปานกลาง
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2
น้อย
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1
น้อยมาก
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Degree of Risk : D) เพื่อแสดงถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยใช้ตาราง MARCI Chart (คอลัมน์ 8)
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4. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอย่

5

ผลกระทบ

4
3
2
1
1

2

3

พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

4
พิจารณาผลกระทบที่สะสม

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
พิจารณาผลกระทบที่สะสม
ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

5
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณา
วิ ธี ก ารตอบสนองความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ใ น แผนการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
(แบบ RM 3) โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการและคาอธิบายการจัดทา ดังนี้
แบบ RM 3

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : ..............
รหัสความเสี่ยง : ....................
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ......................................
ชื่อความเสี่ยง : ..........................................
ประเภทความเสี่ยง : .......................................
เจ้าของความเสี่ยง : ...........................................
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน คะแนน
โอกาส ผลกระทบ

ระดับคะแนนความเสี่ยง
(โอกาส X ผลกระทบ)

คะแนนความ
อ่อนไหว

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................

คะแนนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดการความเสี่ยง
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คาอธิบายแบบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 1
รหัสความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2
งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3
ชื่อความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 4
ประเภทความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 7
เจ้าของความเสี่ยง : เป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในระดับหัวหน้าหน่วยงานย่อย
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :

คะแนน
โอกาส
(คอลัมน์ 1)

คะแนน
ผลกระทบ
(คอลัมน์ 2)

ระดับคะแนนความเสี่ยง
(โอกาส X ผลกระทบ)
(คอลัมน์ 3)

คะแนนความ
อ่อนไหว
(คอลัมน์ 4)

คะแนนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง
(คอลัมน์ 5)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
(คอลัมน์ 6)

(คอลัมน์ 1) โอกาส : นาคะแนนโอกาสจากแบบ (RM 2) มาใส่
(คอลัมน์ 2) ผลกระทบ : นาคะแนนผลกระทบจากแบบ (RM 2) มาใส่
(คอลัมน์ 3) ระดับคะแนน : นาผลระดับคะแนนจากแบบ (RM 2) มาใส่
(คอลัมน์ 4) คะแนนความอ่อนไหว : นาผลคะแนนความอ่อนไหวจากแบบ (RM 2) มาใส่
(คอลัมน์ 5) คะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง : นาคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงจากแบบ (RM 2) มาใส่
(คอลัมน์ 6) วิธีการจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง
นิยามความหมายและคาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการ
จัดการความเสี่ยง โดยคานึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดาเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิ จารณาไม่ดาเนินการในงาน/โครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ
2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางาน
ใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การลดโอกาสความเสี่ยง
ด้านการเงิน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ใหม่ การตรวจสอบ การสอบทาน หรือการกระทบยอด เป็นต้น
3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทาประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน เป็นต้น
4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
ควรดาเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจากัดที่ไม่สามารถดาเนินการเองได้หรือไม่
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเองได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดาเนินการแทน โดยการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย เป็นต้น
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5. การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดาเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกาหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม นามาวิเคราะห์ การ
แจ้งเตือน และดาเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่นความเสี่ยงของปริมาณน้าในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณ
น้าฝน
7. การทาแผนฉุกเฉิน การจัดทาแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น
โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดาเนินการทางานที่ชัดเจน
8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิง
บวกกับองค์กร รวมถึงกาหนดแผนการดาเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ให้หน่วยงานพิจารณากาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมระบุ
รายละเอียดของการจัดงานว่าหน่วยงานจะกาหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรบ้าง โดยแนวทางที่กาหนดขึ้นต้องสามารถขจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยงลงได้
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ : ให้หน่วยงานพิจารณากาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการดาเนินการตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้ตามข้อ 8 โดยกาหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสาเร็จที่สามารถติดตามและ
วัดผลความสาเร็จได้อย่างชัดเจน
10. วิธีการติดตามและการรายงาน : ให้หน่วยงานพิจารณากาหนดวิธีการติดตามเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผลจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
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4. การติดตามและการทบทวน
การติดตามและการทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่
ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวน
เป็นกระวนการที่เกิดขึ้นสม่าเสมอ ปัจจัยที่ทาให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ
ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครขอนแก่น กาหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รอบระยะเวลา 12 เดือน ตามรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4)
โดยมีรายละเอียดของการดาเนินการและคาอธิบายการจัดทา ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบ RM4

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ลาดับความเสี่ยง : ..............
รหัสความเสี่ยง : ....................
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ......................................
ชื่อความเสี่ยง : ..........................................
ประเภทความเสี่ยง : .......................................
เจ้าของความเสี่ยง : ...........................................
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง
แผน

ผล

1. ………….
2. ………….
3. ………….

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนนโอกาส คะแนนผลกระทบ

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง

คะแนนความ
อ่อนไหว

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
1. ..........................................................
2. ..........................................................
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ..............................................................
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คาอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 4)
1. ลาดับความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 1
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 3
4. ชื่อความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 4
5. ประเภทความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง ข้อ 7
6. เจ้าของความเสี่ยง : เป็นข้อมูลจาก (แบบ RM 3) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อ 6
7. ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง : นาข้อมูลในแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM 3) ข้อ 8 แนวทางการ
จัดการความเสี่ยงมาใส่ในตาราง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง : นาข้อมูลในแบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM 3) ข้อ 9 ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ
มาใส่ในตารางช่อง “แผน” และในส่วนของตารางช่อง “ผล” เกิดจากผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการตาม
แผนที่กาหนดไว้
8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ : วิเคราะห์จากระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ โดยพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงหลังการประเมินอยู่ในระดับใด ประกอบด้วย คะแนนโอกาส , คะแนนผลกระทบ , คะแนนระดับ
คะแนน , คะแนนความอ่อนไหว และคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์พิจารณาตามแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)
9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ : ให้ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดาเนินการตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี)
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5. การสื่อสารและการรายงาน
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน
การสื่อสารและรายงานต่อผู้กากับดูแล เป็นการสื่อสารและรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
เพื่อสนับสนุนหน้าที่การบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ซึ่งกาหนดให้มีการสื่อสารและการรายงาน
การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร หลังจากผู้บริหารได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัยหรือสั่ง
การ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม

กาหนดวัตถุประสงค์

ระบุความเสี่ยง

การรายงานและติดตามผล

การจัดการความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

**************************************
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ภาคผนวก

34

แบบฟอร์ม
และตัวอย่าง
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : ...................................
2. รหัสความเสี่ยง : ...............................................
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : .....................................................
4. ชื่อความเสี่ยง : ...................................................................
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………………………
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
9. ผลกระทบ :
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................

แบบ RM 1

36

แบบ RM 2

แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
งาน/โครงการ/กิจกรรม :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
คะแนน
รหัส
ชื่อความเสี่ยง
โอกาส
ความ
เสี่ยง
(1)

(2)

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับความ
เสี่ยง

คะแนนความ
อ่อนไหวต่อความ
เสี่ยง

คะแนนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ตามตาราง
MARCI Chart

(3)

(4)

(3)X(4)=(5)

(6)

(7)

(8)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

N

……………………………………………………
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2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ด้านผลกระทบความเสี่ยง
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
มีผลกระทบด้านจานวนเงินมากกว่า 1,000,000 บาท หรือ
5
สูงมาก

แบบ RM 2-1

มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 80 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มากที่สุด หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูงมาก หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาลจานวนเงิน สูงมาก หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก
มีผลกระทบด้านจานวนเงินระหว่าง 500,000 ถึง 1,000,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 80 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ มาก หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล สูง หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง

4

สูง

3

ปานกลาง

2

ต่า

มีผลกระทบด้านจานวนเงินระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 40 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่า หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบา ต่า หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่า

1

ต่ามาก

มีผลกระทบด้านจานวนเงินระหว่าง ต่ากว่า 100,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างต่ากว่า ร้อยละ 20 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ามาก หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ต่ามาก หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่ามาก

มีผลกระทบด้านจานวนเงินระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 บาท หรือ
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 60 หรือ
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ปานกลาง หรือ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง
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ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
5
สูงมาก

แบบ RM 2-1
เกณฑ์
โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของ
เกิดขึ้นทุก 6 เดือน
โอกาสเกิด 70 - 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุกปี

4

สูง

3

ปานกลาง

โอกาสเกิด 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 2 ปี

2

น้อย

โอกาสเกิด 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 3 ปี

1

น้อยมาก

โอกาสเกิดน้อยกว่า 30 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้น
ทุก 5 ปี

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
เกณฑ์
หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
5
สูงมาก
4

สูง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ามีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบ
ไม่สมบูรณ์

3

ปานกลาง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ

2

น้อย

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี

1

น้อยมาก

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีมาก และมีการกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความสี่ยง
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
5
สูงมาก
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4
สูง
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3
ปานกลาง
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2
น้อย
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1
น้อยมาก
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน
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แบบ RM 2-3

3. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

5

โอกาส

4
3
2
1
1

2

3
ผลกระทบ

4

5

40

แบบ RM 2-4

4. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่

5

ผลกระทบ

4
3
2
1
1

2

3

พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง

4
พิจารณาผลกระทบที่สะสม

ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

5
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบ RM 3

ลาดับความเสี่ยง : ..............
รหัสความเสี่ยง : ....................
งาน/โครงการ/กิจกรรม : ......................................
ชื่อความเสี่ยง : ..........................................
ประเภทความเสี่ยง : .......................................
เจ้าของความเสี่ยง : ...........................................
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน
โอกาส

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับคะแนนความเสี่ยง
(โอกาส X ผลกระทบ)

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
4. .................................................................

คะแนนความ คะแนนลักษณะการ
อ่อนไหว
เปลี่ยนแปลง

วิธีการจัดการความเสี่ยง
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : ..............
2. รหัสความเสี่ยง : ....................
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : ......................................
4. ชื่อความเสี่ยง : ..........................................
5. ประเภทความเสี่ยง : .......................................
6. เจ้าของความเสี่ยง : ...........................................
7. ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
1. ………….
2. ………….
3. ………….
8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง

คะแนนความ
อ่อนไหว

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
1. ..........................................................
2. ..........................................................
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ..............................................................

แบบ RM 4

ผล

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. มีการอบรมกิจกรรมอื่นมาแทรก ทาให้ต้องเลื่อนการอบรม
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
1. หน่วยงานภายในขอใช้สถานที่ฝึกอบรมซาซ้อนกัน
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้บริหาร
9. ผลกระทบ :
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรเนื่องจากขาดการวางแผนการทางานร่วมกัน

แบบ RM 1
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แบบระบุความเสี่ยง

แบบ RM 1

1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. งบประมาณลดลงหรือถูกตัด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
งบประมาณถูกตัด
9. ผลกระทบ :
ต้องวางแผนการดาเนินการ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. เกิดโรคระบาด
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพืนที่
9. ผลกระทบ :
ไม่สามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้ หรือเลื่อนการจัดฝึกอบรม

แบบ RM 1
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 4. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการอบรม
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
หน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือการกาหนดระเบียบข้อบังคับใหม่ในการปฏิบัติงาน
9. ผลกระทบ :
วางแผนกระบวนการทางานใหม่ ส่งผลให้การอบรมล่าช้า

แบบ RM 1
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 5. เดินทางไปรายงานตัวผิดสถานที่
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
2. การย้ายสถานที่ฝึกอบรมใหม่ ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่คุ้นชินการเดินทาง
9. ผลกระทบ :
1. ผู้เข้ารับการอบรมมาเข้าร่วมล่าช้า ทาให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
2. เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มมากขึน

แบบ RM 1
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แบบระบุความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O4
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 6. ไม่มาเข้ารับการฝึกอบรม
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
6. ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน
7. ประเภทความเสี่ยง :
 S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์)
 F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน)
 O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน)
 L = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
 T = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี)
 R = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ)
8. สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :
1. ผู้เข้ารับการอบรมเจ็บป่วยกะทันหันหรือได้รับบาดเจ็บ
2. ผู้เข้ารับการอบรมติดภาระกิจอื่น
9. ผลกระทบ :
1. กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้
2. กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานที่จาเป็น

แบบ RM 1
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แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
1. แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักสวัสดิการสังคม
คะแนน
รหัส
ชื่อความเสี่ยง
โอกาส
ความ
เสี่ยง

แบบ RM 2

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับความ
เสี่ยง

คะแนนความ
อ่อนไหวต่อความ
เสี่ยง

คะแนนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง
ของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ตามตาราง
MARCI Chart

(3)

(4)

(3)X(4)=(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

S1

1. มีการอบรมกิจกรรมอื่นมาแทรก ทา
ให้ต้องเลื่อนการอบรม

2

2

2 X 2 =4

2

2

พิจารณาต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ยง

O1

2. งบประมาณลดลงหรือถูกตัด

2

2

2 X 2 =4

2

1

พิจารณาต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ยง

O2

3. เกิดโรคระบาด

4

5

4 X 5 =20

3

4

กาหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

L1

4. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลกระทบต่อการอบรม

1

2

1 X 2 =2

1

1

พิจารณาต้นทุนของการ

5. เดินทางไปรายงานตัวผิดสถานที่

2

O3

จัดการความเสี่ยง

2

2 X 2 =4

1

2

พิจารณาต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ยง

O4

6. ไม่มาเข้ารับการฝึกอบรม

2

2

2 X 2 =4

1

2

พิจารณาต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ยง
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(1)

50
แบบ RM 2-1
2. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง
ด้านผลกระทบความเสี่ยง
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูงมาก
5
สูงมาก
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับมาก
4
สูง
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับปานกลาง
3
ปานกลาง
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่า
2
ต่า
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ามาก
1
ต่ามาก
ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
5
สูงมาก

เกณฑ์
โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่ของ
เกิดขึนทุก 6 เดือน
โอกาสเกิด 70 - 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึนทุกปี

4

สูง

3

ปานกลาง

โอกาสเกิด 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึนทุก 2 ปี

2

น้อย

โอกาสเกิด 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึนทุก 3 ปี

1

น้อยมาก

โอกาสเกิดน้อยกว่า 30 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึน
ทุก 5 ปี

51
แบบ RM 2-1

ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
คะแนน ความหมาย
เกณฑ์
หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง
5
สูงมาก
4

สูง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ามีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบ
ไม่สมบูรณ์

3

ปานกลาง

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ

2

น้อย

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี

1

น้อยมาก

หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีมาก และมีการกาหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความสี่ยง
คะแนน
ความหมาย
เกณฑ์
5
สูงมาก
การเกิดขึนของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง
4
สูง
การเกิดขึนของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์
3
ปานกลาง
การเกิดขึนของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน
2
น้อย
การเกิดขึนของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน
1
น้อยมาก
การเกิดขึนของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน
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แบบ RM 2-2

3. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ

5

โอกาส

4

O2

3
2

S1 , O1
O3 , O4

1

L1

1

2

3
ผลกระทบ

4

5

53
แบบ RM 2-3
4. ตารางการจัดลาดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง
กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสีย่ งที่มอี ยู่

5

O2

ผลกระทบ

4

3

2 O3 , O4

S1 , O1

1 L1
1

2

3

4
5
พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง
พิจารณาผลกระทบที่สะสม
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง

54
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : S1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 1. มีการอบรมกิจกรรมอื่นมาแทรก ทาให้ต้องเลื่อนการอบรม
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวนการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
2
2
2X2=4
2
2
การลดโอกาสของความเสี่ยง
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ขอใช้สถานทีฝ่ ึกอบรมของหน่วยงานอื่นภายในสานักงาน
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
จานวนกิจกรรมทังหมดของหน่วยงานที่วางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานผู้บริหารเพื่อวางแผนการอบรมที่แน่นอน
2. ตรวจสอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการที่มีห้วงระยะเวลาใกล้เคียงกันเพื่อลดปัญหาการเลื่อนอบรม
3. ประสานหน่วยงานภายในเพื่อยืนยันเวลาการจัดกิจกรรมที่แน่ชัด
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 2. งบประมาณลดลงหรือถูกตัด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
2
2
2X2=4
2
1
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณจริง
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการ
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ศึกษาและจัดทารายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
3. รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรม

แบบ RM 3

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การลดโอกาสของความเสี่ยง
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O2
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 3. เกิดโรคระบาด
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
4
5
4 X 5 = 20
3
4
ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดาเนินงาน
ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ตามที่สาธารณสุขจังหวัดกาหนด
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
สถิติจานวนผู้ติดเชือโควิด 19 ในพืนที่
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. รายงานจานวนผู้ติดเชือโควิด 19 ในพืนที่
2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 3

1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : L1
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 4. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการอบรม
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
วิธีการจัดการความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
1
2
1X2=2
1
1
การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่
ดาเนินการจัดการความเสี่ยง
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ดาเนินการอบรมภายใต้ระเบียบกฎหมายใหม่
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
จานวนกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้ประกาศใช้
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
ตรวจสอบประกาศการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจากระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานต้นสังกัดหรือประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O3
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้ผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 5. เดินทางไปรายงานตัวผิดสถานที่
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวนการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
2
2
2 X 2 =4
1
2

แบบ RM 3

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การลดโอกาสของความเสี่ยง

8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
ติดต่อผู้รับการอบรมล่วงหน้าเพื่อแจ้งสถานที่รายงานตัวล่วงหน้าก่อนเข้ารับการอบรม
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าร่วมทังหมด
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. หนังสือยืนยันจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
2. รายงานผลจานวนผูล้ งทะเบียนอบรม
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ลาดับความเสี่ยง : 01
2. รหัสความเสี่ยง : O4
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
4. ชื่อความเสี่ยง : 6. ไม่มาเข้ารับการฝึกอบรม
5. ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
6. เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
7. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง :
คะแนน คะแนน
ระดับคะแนน
คะแนน
คะแนน
โอกาส ผลกระทบ
ความเสี่ยง
ความ
ลักษณะการ
(โอกาสXผลกระทบ)
อ่อนไหว เปลี่ยนแปลง
2
2
2 X 2 =4
1
2
8. แนวทางการจัดการความเสี่ยง :
เรียกรายชื่อสารองเข้ารับการอบรม
9. ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ :
จานวนรายชื่อสารองที่ได้รับการยืนยันในการเข้าร่วมอบรม
10. วิธีการติดตามและการรายงาน :
1. หนังสือยืนยันจานวนผู้เข้าร่วมอบรม
2. รายงานผลจานวนผูล้ งทะเบียนอบรม

แบบ RM 3

วิธีการจัดการความเสี่ยง

การลดโอกาสของความเสี่ยง
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : S1
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 1. มีการอบรมกิจกรรมอื่นมาแทรก ทาให้ต้องเลื่อนการอบรม
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
ขอใช้สถานที่ฝึกอบรมของหน่วยงาน จานวนกิจกรรมทังหมดของ
มีจานวนกิจกรรมที่จัดภายใน
อื่น ภายในสานักงาน
หน่วยงานที่วางแผนการ
หน่วยงานทังสิน 40 กิจกรรม ซึ่ง
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ได้รับการยืนยันกาหนดตาม
ราชการ
กาหนดการ จานวน 33 กิจกรรม
และโดยไม่มีกิจกรรมใดตรงกับ
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
1
2
2

คะแนนความ
อ่อนไหว
2

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
2

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
ต้องมีการประชุมวางแผนการขอใช้สถานที่ให้ภาพรวม เพื่อวางแผนการใช้สถานที่ ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินงานโครงการ
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบ RM 4

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : O1
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 2. งบประมาณลดลงหรือถูกตัด
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการ
จานวนงบประมาณที่ได้รับการ สามารถดาเนินโครงการภายใต้
จัดสรรตามงบประมาณจริง
จัดสรรให้ดาเนินการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
1
1
1

คะแนนความ
อ่อนไหว
1

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
1

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
ต้องมีการประชุมวางแผนงบประมาณร่วมกันในระดับองค์กรเพื่อชีแจงความสาคัญและความจาเป็นของการใช้
จ่ายงบประมาณ
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : O2
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 3. เกิดโรคระบาด
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
เลื่อนการฝึกอบรมออกไปจนกว่าจะ สถิติจานวนผู้ติดเชือโควิด 19 จากสถิติผู้ติดเชือย้อนหลัง 30 วัน
สามารถควบคุมการระบาดของโรค ในพืนที่
พบว่า จานวนผู้ติดเชือโควิดในพืนที่
ได้ตามที่สาธารณสุขจังหวัดกาหนด
มีแนวโน้มลดลง

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
4
3
12

คะแนนความ
อ่อนไหว
3

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
3

9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
การจัดโครงการฝึกอบรม จะต้องมีการดาเนินการตามหลัก D-M-H-T-T พร้อมทังติดตามประกาศจาก
สาธารณสุขในพืนที่เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และวางแผนแนวทางสารองในทุกกรณี
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ได้แก่ ไม่มี
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : L1
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 4. ระเบียบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการอบรม
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
ดาเนินการอบรมภายใต้ระเบียบ
จานวนกฎหมายหรือระเบียบที่ ไม่มีการประกาศกฎหมายหรือ
กฎหมายใหม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ได้
ระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน
ประกาศใช้
ปีงบประมาณที่ผ่านมา

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
1
1
1
9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
ไม่มี
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) : ไม่มี

คะแนนความ
อ่อนไหว
1

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
1
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รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ RM 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : O3
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 5. การเดินทางไปรายงานตัวผิดสถานที่
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
ติดต่อผู้รับการอบรมล่วงหน้าเพื่อแจ้ง จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่
เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อผู้เข้ารับ
สถานที่รายงานตัวล่วงหน้าก่อนเข้า ได้รับการยืนยันการเข้าร่วม ไม่ การอบรม โดยชีแจงสถานที่เข้ารับ
รับการอบรม
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
การอบรมทางโทรศัพท์ และแนบ
จานวนผู้เข้าร่วมทังหมด
แผนที่สถานที่ฝึกอบรมไปยัง
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมยืนยันเข้าร่วม ร้อยละ 99

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
2
1
2
9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
ไม่มี
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) : ไม่มี

คะแนนความ
อ่อนไหว
1

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
1
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แบบ RM 4
รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลาดับความเสี่ยง : 01
รหัสความเสี่ยง : O4
งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมหลักสูตรผู้นาชุมชน
ชื่อความเสี่ยง : 6. ไม่มาเข้ารับการฝึกอบรม
ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
เจ้าของความเสี่ยง : ผู้อานวยการสานักสวัสดิการสังคม
ตัวชี้วัดและผลสาเร็จจากการดาเนินการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผน
ผล
เรียกรายชื่อสารองเข้ารับการอบรม จานวนรายชื่อสารองที่ได้รับการ ไม่มีการเรียกรายชื่อสารองเข้ารับ
ยืนยันในการเข้าร่วมอบรม
การอบรม เนื่องจากจานวนผู้เข้า
รับการอบรมผ่านเป้าหมายที่
โครงการกาหนดไว้

8. คะแนนความเสี่ยงหลังการจัดการ
คะแนน
คะแนน
คะแนนระดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง
1
1
1
9. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ
ไม่มี
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (ถ้ามี) : ไม่มี

คะแนนความ
อ่อนไหว
1

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง
1
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