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ไคร ในการปฏิบัติงานใหเกิด สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองคกร ลดความเสี่ยงอันเกิดจาการทุจริต และเปนการปองกัน
การทุจริต ตอไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เทศบาลตําบลหวยไคร
มกราคม 2562

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ ความเปนมา
บทที่ ๒ กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงค
๒.๒ การคนหาและระบุความเสีย่ ง
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง
๒.๔ การจัดลําดับความเสี่ยง
๒.๕ การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู
๒.๖ การจัดการความเสี่ยง
๒.๗ การติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน
บทที่ ๓ แผนบริหารความเสีย่ งกองทุนสิง่ แวดลอม และแผนปฏิบตั กิ ารรองรับความเสีย่ ง
๓.1 ทบทวนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสิง่ แวดลอม
๓.2 กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิง่ แวดลอม ป 2562
๓.2.๑ การคนหาและระบุความเสี่ยงใหมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในป 2562
๓.2.๒ การประเมินความเสี่ยง
3.2.3 การจัดลําดับความเสี่ยง
๓.2.4 การจัดการความเสี่ยง
3.2.5 การติดตามประเมินผลและจัดทํารายงาน
๓.3 แผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดลอม ประจาป ๒๕๖2
ภาคผนวก

ก
ข
๑
๑
๑
๓
๔
4
5
6
7
8
9
๑0
๑0
11
๑๒
14
๑7
๑8
35
36
39

หนา

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความหมายของความเสีย่ งและระบบการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
และสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ของ
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ ของหนวยงานที่ไดระบุไว
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เปนระบบในการบริหารปจจัย และ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ ในการวิเคราะห การประเมิน
การจัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หนวยงาน
หรือกระบวนการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร
กระบวนการและโครงสรางขององคกร ซึ่งมีผลโดยตรงตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร
ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม ทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือความลมเหลว เพื่อใหระดับของ
ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได
และ ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของสวนราชการเปนสําคัญ

1.2 หลักการและเหตุผล

สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิน การคลั งภาครั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กํ า หนดให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อเปนการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการบริห าร กิ จการบานเมื องที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหสว นราชการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการสําคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
ตอบสนองความต องการของประชาชนและผูมีส วนได ส วนเสีย ทุกฝาย ปฏิบัติห นาที่ตามพัน ธกิจใหบ รรลุ
วัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและมี มาตรฐาน มี การจั ดการความเสี่ย งและมุงเนน ผลการปฏิบัติงานเปน เลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง อันแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตําบลหวยไคร จึงไดจัดทํา
แผนบริห ารความเสี่ ยงเทศบาลตําบลห วยไคร อําเภอแม สาย จังหวัดเชี ยงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อคาดการณเหตุการณและปจจัยที่อาจเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน) ใหแกหนวยงานเพื่อหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความ
เสี่ยงนั้นไดตอไป

1.3 วัตถุประสงค

1. เพื่อใหหนวยงานสามารถปองกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะที่ควบคุมได
หรือหมดไป
2. เพื่อลดผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน และทําใหภารกิจของเทศบาลตําบลหวยไคร
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว

1.3 แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดมีคําสั่งที่ 504/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยง
และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน เพื่อดําเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดย
พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวของใหมี
ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลไดอยางเหมาะสมใหเปนที่ไววางใจของประชาชน จัดทํา
นโยบาย แนวทาง คูมือการปฏิบัติงานที่เห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส รวมทั้งสงเสริมให
เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในกรอบวินยั จริยธรรมและจรรยาบรรณ กํากับ ดูแลและเสนอแนวทางสั่งการ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใหแกนายกเทศมนตรี เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยไครเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนว
ทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เป น องคป ระกอบที่ สําคัญ ใน
การกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของ
ผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน
สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร
2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงค
ในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมายใน
การบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม
3) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับ
หนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร

การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทําความเขาใจตอ
เหตุการณและสถานการณนั้น เพื่อใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดเปนอยางดี
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการจําแนกและ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีอยู โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดทั้งจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง
ภายในองคกร
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ
บงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนําความเสี่ยงไปดําเนินการ
ตอบสนองดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ ที่
กระทําเพื่อลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการ
สรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication) องค ก รจะต อ งมี
ระบบสารสนเทศและการติ ด ต อ สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะเป น พื้ น ฐานสํ าคั ญ ที่ จ ะนํ า ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรกําหนด
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผล
การดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

บทที่ 2
รูปแบบการประเมินความเสีย่ ง
คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน กําหนดแบบรายงาน
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ดําเนินการคนหาและระบุความ
เสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน ๔ ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ
ดํ า เนิ น งาน (Operational Risk) ความเสี่ ย งด า นการเงิ น (Financial Risk) และความเสี่ ย งด านกฎหมาย
(Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยง
และเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน จึงไดกําหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให
สํานัก/กองไดนําไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําป ทั้งนี้การคนหาและระบุความเสี่ยง จะตองดําเนินการควบคูไปกับการพิจารณาระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจําป ที่ดําเนินอยูใน
ปจจุบันดวย

แบบสอบถามการประเมินความเสีย่ ง
........................(1)............................
................(2)...................
(4)

(3)
คําถาม

มี/ใช

ไมม/ี ไมใช

(5)
คําอธิบาย/คําตอบ

สรุป : ....................(6)..................................
ผลสรุป .........................................................7)........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ........................(8)...................................
ตําแหนง……………………….(9)……………………………..
วันที่.........................(10).......................................

คําอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสีย่ ง
(1) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ของหนวยงาน
(2) ระบุสํานัก/กองของหนวยงานที่ทําการประเมินความเสี่ยง
(3) ระบุคําถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1)
(4) ใหผูประเมินเปนผูตอบแบบสอบถามถามีการปฏิบัติตามคําถามใหกรอกชอง มี/ใช ถาไมมีการปฏิบัติ
ตามที่ถามใหกรอกชองไมมี/ไมใช
(5) เปนการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละดานของคําถามที่ตั้งไว
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ของหนวยงาน
(7) สรุปผลการวิเคราะห/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงาน เพื่อใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(10) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

ตัวอยาง
แบบสอบถามประเมินความเสีย่ ง
ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร
ไมม/ี
มี/ใช
ไมใช
U

คําถาม

คําอธิบาย/คําตอบ

1. การวางแผนและขับเคลือ่ นการจัดทําประชาคมแผน

ทองถิน่

- หนวยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุน
ใหเกิดกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา
ทองถิ่นเปนประจําทุกป
- ใชกลไกคณะกรรมการหมูบาน / คณะกรรมการ
ชุมชน เปนกลไกหลักในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
2. ความรูค วามสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยตรง
- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
3. แตงตัง้ องคกรจัดทําแผนพัฒนา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ภารกิจ
ถายโอน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จังหวัด กรอบ
นโยบายแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น นโยบาย
ผูบริหาร ในการจัดทําแผนพัฒนา
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ จัดประชุมประชาคม
ทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําขอมูลมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จัดทํารางพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ กําหนด
- คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่
จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน ใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยไดตั้ง
งบประมาณในเทศบัญญัติเพื่อลงพื้นที่เก็บขอมูล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเปนประจําทุกป

การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงานและมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

- มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตําบลหวยไคร ตามคําสั่งที่ ......................... ลง
วันที่ ............................ และคณะกรรมการฯ ได
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ
10
- มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร ตาม
คําสั่งที่ ................................. ลงวันที่
............................................ และคณะ
กรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 11 ขอ 19 (1)

4. การมีสว นรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิน่
- หนวยงานไดเชิญประชุมประชาคมเพือ่ การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตหลัก
ประชารัฐ

เทศบาลตําบลหวยไคร ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบมีสวนรวม เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนทีส่ ุด ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

5. การบรรจุโครงการพัฒนาไวในแผนพัฒนาทองถิน่
- ไดมีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่ มีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนา ไวในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

หนวยงานภายในเทศบาลตําบลหวยไครไดมีการ
เสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แตยังไม
ครบถวน

สรุป : กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ผลสรุป ขอ 1-5 พบวาความเสี่ยงการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหนวยงานภายใน
เทศบาลตําบลหวยไครไดมีการเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แตยังไมครบถวน การปฏิบัติการดานอื่น ๆ มี
การปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด แสดงวามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แตยังคงตองติดตามและจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อลดความเสี่ยงใหเปนศูนย (0) ตอไป

ชือ่ ผูประเมิน..........................................
(............................................)
วันที่ ……………………... ...........

แบบ ทค.1
.......................(1)........................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสนิ้ สุด.................(2).....................................................
กระบวนการปฏิบตั งิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(3)

การควบคุมทีม่ อี ยู

การประเมินผลการควบคุม

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูร บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ลายมือชื่อ........................(10)...................................
ตําแหนง……………………….(11)……………………………..
วันที่.............................(12)..................................

คําอธิบาย แบบ ทค. 1
(1) ชื่อสํานัก/กอง
(2) งวดรายงาน ระวันปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx
(3) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุม ถาเปนกระบวนการปฏิบัติใหระบุขั้นตอน
ที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค
(4) สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ
(5) การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถามตอไปนี้
- การกําหนด/สั่งการเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม
- ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
- ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
(6) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลตอกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดาน (ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับ)
(7) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (6)
(8) ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่คาดวาจะดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
(9) ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(12) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

บทที่ 3
การจัดลําดับความเสีย่ ง
เมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ จึงนํามาวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ
จัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละปจจัยเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณา
จากระดั บ ของความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) และ
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได โดยจัดทําเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา
มาก ในรูป แบบของ แผนภู มิความเสี่ ยง (Risk profile) ทั้ งนี้ ได กําหนดคาเป าหมายที่ ยอมรับ ได ของแตล ะ
ปจจัยเสี่ยง แสดงไดดังนี้
แผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk profile)

ระดับความเสี่ยง = คาระดับของโอกาสที่จะเกิด x คาระดับของผลกระทบ
เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง
ระดับความเสีย่ ง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

คาความเสีย่ ง
เกณฑการประเมิน
(โอกาส & ผลกระทบ)
20 - 25
อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงรัดจัดการความ
เสี่ยงใหลดลงและอยูในระดับที่ยอมรับได
15 - 16
อยูในระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
5 - 12
อยูในระดับที่ยอมรับได สามารถดําเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน
3-4
อยูในระดับที่พอยอมรับได แตยังตองควบคุมเพื่อปองกันไมใหเกิด
ความเสี่ยง
1-2
อยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง

การคนหาและระบุความเสีย่ งใหมที่คาดวาจะเกิดขึน้ ในปถัดไป
คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน นําขอมูลที่ไดจากการ
ติดตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทําการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ
วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน สําหรับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับไมได ให
ถือเปนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดําเนินการในป 2562 และนําความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังจากการควบคุมดวยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอกที่จะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปจจัยเสี่ยง
จําแนกเป น 4 ด าน ประกอบดวย ความเสี่ย งด านกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ ยงดานการปฏิบั ติ งาน
(Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance
Risk) ตอไป
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