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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น เครื่ อ งมื อทางกลยุ ท ธ์ที่ ส าคั ญ ตามหลั ก การก ากับ ดู แ ลการบริ ห ารกิ จ การ
บ้า นเมือ งที่ ดี ที่ จ ะช่ว ยไห้ก ารบริห ารงานและการตัด สิ น ใจคนต่ างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์
การติดตามควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติง าน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่ างๆ อย่ างเหมาะสม และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้น และลดการสู ญ เสี ย และโอกาสที่ ทาให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ อ งค์ ก ร ภายใต้ ส ภาวะการ
ดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านการ ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิ ดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกั บผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจาเป็นต้อ งมี
การจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โตยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงององค์กร วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่ใดบ้างที่กระทบต่อการดาเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรเกิดขึ้น จัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยง กาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง
กับกลยุทธ์
(๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
เป้าหมาย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้ใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนาไปใช้
ในภารดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจาปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(3) สามารถนาแผนบริหารความสี่ยงไปให้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
(4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(๕) ความรับผิดขอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกาหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
(๒) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
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การดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้
ดี ยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ อ งค์ ก รสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคและอยู่ ร อดได้ ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด หรื อ
สถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความเสียหาย
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้
(๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
ตระหนักถึง ความเสี่ยงหลักที่สาคัญ และสามารถทาให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับ
ตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สาคัญหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
(2) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (TA) การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน
(๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สาคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทาให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึง เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยง
สาคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องของธรรมาภิบาล
(๔) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติง านในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจคนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(๕) เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ที่สาคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้นต่างๆ เช่น การวางแผนการกาหนดกลยุทธ์
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรได้
(6) ช่วยให้การพัฒนาองกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
(๗) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสาหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่าง
กัน เป็นต้น

บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้ง ที่เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติง าน
การเงิ น และการบริ ห ารงาน ซึ่ ง อาจเป็ น ผลกระทบทางบวกด้ ว ยก็ ไ ด้ โดยวั ด ผลกระทบ (Impact) ที่ ไ ด้ รั บ
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้
(๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทาให้เกิดความเสี่ยง
(๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน หรือ นโยบาย
(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยง (Risk Managemen) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง
แบบ
บูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการที่จัดทาโดยฝายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร กรอบการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้
(๑) วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
(๒) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)
(๓) กระบวนการ (Process)
(๔) ปัจจัยพื้นฐาน (nfrastructure)
ระบบบริหารความเสียง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้ง กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบโดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้นกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน โดยได้รับการสนับสนุน
และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากและซื่อเสียงขององค์กรเป็นสาคัญหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
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แนวทางการดาเนินงาน
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรการบริหารส่วนตาบลทุ่งควายกิน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ควรเริ่มดันและการพัฒนา
(1) กาหนดนโยบายหรือแนวทางในกรบหาความสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
(๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
(3) วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินงาน
(4) จัดทาแผนบริหารความสี่ยงของปัจจัยสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (สูง) และสูงมาก (Extrerme)
รวมทัง้ ปัจจัยสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสาคัญ
(5) สื่อสารทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติง านนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยโจด รักทราบ และสมารถนาไปปฏิบัติได้
(6) รายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยง
(7) รายงานสรุปการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
(1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความสี่ยงในปีที่ผ่านมา
(2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
(3) ผลักดันให้มีการบหารความสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
(4) พัฒนาขีดความสมารถบุคลากรในการดาเนินงานตมระบวนกรบหารจัดการความเสี่ยง
กลไกการบริหารจัดการความเสียง ประกอบดัวย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความสีย่ ง ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้วามเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการ
บริหารจัดการความสี่ยงเพื่อนาไปปฏิบัติ
(๒) คณะกรมการบริหารจัดกรดวามสี่ยง มีหน้าที่ดาเนินการให้มีระบบการบริหารงัดการ
ความเสีย่ ง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
(3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่สานักกอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีหน้าที่
สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวซ้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

พิจารณา/
เสนอแนะ

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ผู้ปฏิบัติงาน

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง
ประเมินโอกาสและผลกระทบ
2.วิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญ
3.จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง

6.ทบทวนแผนการดาเนินการ
บริหารความเสี่ยง

5.รายงาน/ประเมินผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
4.สื่อสารทาความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัติงาน

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน

หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่/สานัก
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง
โครงสร้างการบริหารจัดการความสียง ประกอบไปด้วย การกากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทา
แผนการดาเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.ผู้บริหารท้องถิ่น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ส่งเสริมและติดตามให้มรชีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2. จัดทารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจั ดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร
๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กร
2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อ เสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด
๓. กากับดูแลกาพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. นาเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
4.เจ้าหน้าที่สานัก/กอง
๑. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ 3
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทาแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดอย่างไร
๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ทาให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและตันทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
๔. รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ดาเนินการทั้งหมดตามลาดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดาเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง
๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจาปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activit) ที่ดาเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
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1.ระบุความเสี่ยง
6.ทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง

2.ประเมินความเสี่ยง

3. จัดการความเสี่ยง

4.ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
4.รายงานและติดตามผล

การระบุความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริ หารและผู้ป ฏิบัติง านร่ว มกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ย ง โดยต้อ ง
คานึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่นี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการะบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิตพลาดควานเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินที่จาเป็นต้องได้รับกาดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ "ความเสี่ยง (Risk)" "ปัจจัยเสี่ยง (Risk Facter)" และ "ประเภทความเสี่ยง" ก่อนที่จะ
ดาเนินการระบุความเสี่ยงได้ย่างเหมาะสม
ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความสีหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะ
บรรลุเป้หมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Facter)
หมายถึง ตันเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทาไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกาหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ คาน ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สมารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยงภายในคือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุ้ มค่าโดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบัง คับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการทางาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์
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แบ่งออกเป็น ๔ ประเท ได้แก่
1. ความเสี่ย งค้นกลยุท ธ์ หรื อยุท ธศาสตร์ คือ ความเสี่ย งที่เกิ ดจากการกาหนดแผนกลยุ ทธ์
แผนการดาเนินงาน และนาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และดาเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง
๒. ความเสี่ยงค้นกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการองค์กร ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กรปฏิบัติง านของแต่ละ กระบวนการ
ทางานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น ด้านการบริหาร, ด้านการเงินและงบประมาณ,
ด้านการพัสดุ, ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านความปลอดภัย เป็นตัน
๓. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้ง านได้ตามวัตถุประสงค์ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อ กาจัด
ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่ างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการสารองข้อมูล
และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่
อาจจะเกิดกับระบบสารสนทศ มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส
ระบบไฟฟ้าสารอง เป็นต้น รวมทั้ง มีการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในแต่ละระดับ
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล คือ การจัดทาแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเสี่ยง
ในเรื่องการกากับดูแลที่ดี มีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มที่จะประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รัฐ สัง คม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับ บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้ปฏิบัติง าน หลักธรรมาภิบาลที่ต้องนามา
วิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอานาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม
การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้ นๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสียงนั้นควรจะเป็นตันเหตุที่แห้จริ งเพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระความเสี่ยง สามารถดาเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์
กระบวนการทางาน การวิ เคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทางานของหน่วยงานหรือขององค์กร
การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
เป็นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelhood) ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบ (mpact) และระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการให้ ค ะแนน ระดั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (mpact)ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูง
มาก ดังนี้

-10หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ
1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ซึ่งจาแนกเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
1 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นเป็นประจา
1-6 เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นข้างบ่อย
1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง
2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง
5 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น

๒. ผลกระทบ (mpact : I ) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จาแนกเป็น ๕ ระดับ คือ
ระดับ
5

โอกาสที่จะเกิด
รุนแรงที่สุด

4

รุนแรงมาก

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาตเจ็บถึงชีวิต
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ
ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่างมากบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไม่สามารถทางานได้
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการ
ดาเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อชื่อเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไ ม่
รุนแรง

-11๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคานวณได้จากสูตร ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I

5

10

15

20

25
สูงมาก

4

8

12

16
สูง

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4 ปานกลาง 6

8

10

1

ต่า
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5
ความรุนแรงผลกระทบ

4

โอกาสเกิด

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรของผลกระทบหรือมูลดาความเสียหาย (Impact)
จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่ างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สมารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายได้งบประมาณ กาลังคนหรือ
เวลาที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ข้างตัน ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
1)พิจารณาโอกา ความ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelhood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้น
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระพบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานวมีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงได ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนาผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระพบที่
จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ

-12(๑) ระดับความเสี่ยงต่า (Low) คะแนนระดับความเสียง๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง๓๙ คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับ
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระระดับความเสี่ยงทากับ 10-15 คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ประเภทของความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์
๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน
๓. ความเสีย่ งค้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่อลดความเสี่ยง
และทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้
1.การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นตัน
2.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง
เป็นต้น
๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Drective Control) เป็นวิธีควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตันให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้อการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นตัน
๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน
การบริหารความสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
(๑) ระดับองศ์กร ซึ่งจะทาการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้

-13(2) ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทาการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิ จของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้
ยังนามาตรการการงัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความสี่ยงในระดับองค์กรมากระจายลงสู่ แผนการ
บริหารความเสียงในระดับหน่วยงานดัวย รวมถึงการนาความเสียง และมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหาร
ความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในระดับหน่วยงานของปัจจุบัน ดัวยการบริหารความเสี่ยงในงานประจา มีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑. ผู้ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิด ชอบงานประจ าในแต่ ล ะกิ จกรมของแต่ ล ะส่ ว นงานจะต้ อ ง
ดาเนินการบ่งชี้และกาหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจาที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ตรับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานนั้นๆ
๒. กรณี ที่ง านดัง กล่า วมี การก าหนดวิ ธีก ารบริ หารความเสี่ ยงไว้ แล้ ว ผู้ที่ ไ ด้รั บมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทาการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตาม
ระบบงานเดิมที่วางไว้แล้วในทันที
๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยต่อผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ โดยเร็วที่สุด
๔. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเสี่ยง
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดซบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งดาเนินการ
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมแล้ว
รายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็วที่สุด
การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่
การบริหารความเสี่ยงในแผนงานโครงการ มีการดาเนินงาน ดังนี้
๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนงานโครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความเสี่ยง
ของแผนงานโครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง
หรือแผนสารองฉุกเฉินสาหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงานโครงการใหม่ให้คงเหลืออยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดทาเป็นแผนย่อยควบคุมกับแผนงานโครงการใหม่ เพื่อให้ผู้มีอานาจอนุมัติสามารถใช้แผน
ย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการใหม่ ต่อไป
๒) หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสาเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนงานย่อย
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะกรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้
ความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนาเสนอแผนงานหลักด้วย
๓) ผู้มีอานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อย การ
บริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักนาเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมัติแผนงานหลัก และควรนาไปใช้ประกอบการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหากรณี
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือผลการดาเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่ระบุไว้และเพื่อ
กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
๔) หน่วยงานเจ้าของแผนงานโครงการ ต้องส่งสาเนาการรายงานผลการดาเนินงานแผนงาน/
โครงการและการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ผนกบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ น ามาสรุ ป ผลเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป

-14ปัญหา: คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการทางานในปัจจุบัน หากเรา
แก้ไขไม่ถูกวิธีหรือไม่แก้ไข อาจทาให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ความเสี่ยง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยนา
ข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นที่มีต่อเป้าหมาย
การดาเนินงาน
แนวทางแก้ไข เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยหาแนวทางจัดการเพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ

บทที่ 4
การรายงานและติดตามผล
หลัง จากจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่ าบรรดาผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทาน วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนาผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบ
รายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกาหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทา Check List
การติดตามพร้อมทั้งกาหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ
๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoin) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนดเช่นทุก๓เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่
ในการดาเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน
การประเมินการบริหารความเสี่ยง
จะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงประจาปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยโจด มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพี ยงพอ ถูกต้อ ง และมีประสิทธิผ ล มาตรการหรือกลไกการควบคุ มความเสี่ยงที่ดาเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ย งที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงาน
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจาทุกปี
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