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คานา
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลห้วยไคร้อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้
จัดทาคู่มือสรุปมาตรฐาน COSO – ERM 2017 สู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อมูลองค์ประกอบ COSO – ERM 2017
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ และได้สรุปขั้นตอน การกาหนดวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมิน ความเสี่ ยง การจัด การความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่ อ ให้
หน่วยงาน ได้นามาใช้ในการกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริ ต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการเกิดปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
การจั ด ท าคู่ มื อ สรุ ป มาตรฐาน COSO – ERM 2017 สู่ ก ระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ และวิธีการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทา
แผนการบริห ารความเสี่ ย ง และรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริห ารความเสี่ ยงให้
สามารถทาความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง และนาไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์
การพัฒนาตามแผนการพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยไคร้บรรลุผลสาเร็จต่อไป
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บทที่ 1

หลักการ COSO – ERM 2017 (5 องค์ประกอบ 20 หลักการ)

หลัก การส าคัญ ที่ 1 การก ากับ ดูแ ลกิจ การและวัฒ นธรรมองค์ก ร (Governance and
Culture)
การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากการกากับดูแลกิจการจะเป็นสิ่งที่กาหนดแนวทางขององค์กรในการให้
ความสาคัญ และสร้างความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ
COSO ถือว่าการกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง เป็น
องค์ประกอบพื้นฐานหลักให้องค์ประกอบอื่นๆ เกิดขึ้นเสมือนเป็นรากฐานสาคัญให้เกิดการบริหาร
ความ เสี่ยงขึน้ ในองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการดู แ ลความเสี่ ย ง (Exercises Board Risk Oversight)
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงกากับ ดูแลกิจการ
เช่น คณะกรรมการควรมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ ยง มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในการกากับการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. จัดตั้งโครงสร้างการดาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
องค์ ก รควรจั ด ตั้ ง โครงสร้ า งการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละ
วัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจ เช่น มีการกาหนดโครงสร้างการดาเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่
เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง มีการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับกุลยุทธ์
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3. ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)
องค์กรควรระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้กาหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งสาหรับองค์กรในภาพรวม
และ สาหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร
เกิดขึ้นจาก หลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่สาคัญ ได้แก่ ระดับการใช้วิจารณญาณ ความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจของ พนักงาน การสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้จัดการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ
แผนผั ง ทางกายภาพ ของสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านและระบบค่ า ตอบแทน ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่
ข้อกาหนดด้านกฎหมาย ความ คาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และองค์ประกอบอื่นๆ
4. แสดงความมุ่ ง มั่ น ในค่ า นิ ย มหลั ก (Demonstrates Commitment to Care
Values)
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร
เช่ น ยึ ด ถื อ การบริห ารความเสี่ ย งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมองค์ ก ร การปฏิ บั ติ ต ามภาระ
รับ ผิ ด ชอบอย่ างเคร่งครัด การสร้างความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง การก าหนดให้ มี ก ารสื่ อ สารที่
เหมาะสม
5. จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and
Retains Capable Individuals)
องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกั บกลยุทธ์
และ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร เช่ น ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรในด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง ส่ งเสริม
ความสามารถของ พนักงาน สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
งานในทุกระดับ
หลักการสาคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and
objectiveSetting)
การบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถบู ร ณาการเข้ า กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รได้ ผ่ า น
กระบวนการ กาหนด กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรกาหนดความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ให้สอดคล้อง กับการกาหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุป ระสงค์ขององค์กร จะเป็นสิ่งที่
กาหนดแนวทางปฏิบัติตามกล ยุทธ์รวมถึงการดาเนินงานทั่วไปและปัจจัยที่องค์กรให้ความสาคัญ
และจะเป็นพื้นฐาน ในการระบุประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
หลักการสาคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
6. วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)
องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อ ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจบริบทขององค์กร การคานึงถึง
สภาพแวดล้อม ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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7. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite)
องค์ ก รควรระบุ ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ เพื่ อ สร้าง รั ก ษา และส่ งเสริ ม ความ
ตระหนักถึง ค่านิยม เช่น มีกรกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ให้ชัดเจน ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่มีการกาหนดรูปแบบที่ตายตัวหรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้
กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็น ผู้เลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริบทขององค์กรที่ต่างกันในแต่
ละองค์กร
8. ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies)
องค์กรควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
โปรไฟล์ ความเสี่ยงขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้
การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์
รวมถึงสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและเสี่ยงที่ยอมรับได้
9. กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Formulates Business Objectives)
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การกาหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง
จากผล การดาเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความสี่ยงที่ยอมรับได้
หลักการสาคัญที่ 3 ผลการดาเนินงาน (Performance)
เริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์
และ วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความ
เสี่ยงด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดาเนินงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ง จะพัฒนามุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจ
เผชิ ญ ในการบรรลุ เป้ า หมายกล ยุ ท ธ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รในระดั บ องค์ ก ร มี 4
องค์ประกอบ ดังนี้
10. ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)
องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น
ความ เสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะเก็ บไว้ในโปรไฟล์ความเสี่ยง เพื่อนาไปจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป
11. ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัย
นั้ น มีโอกาส ที่ จะเกิ ดมากน้ อยเพี ยงใด และหากเกิด ขึ้ น แล้ วจะส่งผลกระทบต่ อ องค์ กรรุน แรง
เพียงใด

4

12. จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
องค์กรควรคานวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) จัดลาดับความสาคัญ
ของความ เสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกวิธี ตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ การ
คานวณระดับความ เสี่ยงเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่ จะเกิดกับความเสียหายเพื่อ
จัดลาดับความสาคัญและใช้ ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควรเร่งจัดการก่อน
13. ดาเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัย
เสี่ยงนั้นมี โอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรง
เพียงใด
14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View)
องค์กรควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือ
ที่นิยมใช้ แสดงความเสี่ยงมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix
หลักการสาคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถ
และ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้ง องค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับ องค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Assesses Substantial Change)
องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
กิจการที่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ ขององค์กรที่สาคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูง
ลาออกจากตาแหน่ง การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ
16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการดาเนินงาน (Reviews Risk and Performance)
องค์กรควรทบทวนผลการดาเนิน งานขององค์กร รวมถึงพิ จารณาทบทวน
ความเสี่ยง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการดาเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ องค์กร
ประเมินความเสี่ยงได้ แม่นยาหรือไม่ องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมาย
หรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอื่นใด ที่กาลังเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
17. มุ่ งมั่ น ปรับ ปรุงการบริห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร (Pursues Improvement in
Enterprise Risk Management)
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องค์ ก รควรปรับ ปรุ งการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รอยู่ ส ม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
ช่ ว งเวลาการ เปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ เช่ น การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รหลั งการประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน หรือการ เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการ
บริหารความเสี่ยง
หลักการสาคัญที่ 5 สารสนเทศการสือ่ สารและการรายงาน (Information,
Communication, and Reporting)
การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลที่จาเป็นจาก
ทั่วทั้ง องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผลและ
จัดการข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์ กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์การจึงรายงานข้อมูลความ
เสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการ ดาเนินการได้มี 3 องค์ประกอบดังนี้
18. ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems)
องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กร
อาจใช้ กระบวนการวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม ข้ อมู ล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่ อ ค้ น หารูป แบบ
ความสัมพันธ์ของ สิง่ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนาไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
19. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information)
องค์กรควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อ
ต่ า งๆ ข้ อ มู ล การสื่ อ สารทั้ ง ระดั บ บนลงล่ า ง (Top-down Approach) และระดั บ ล่ า งขึ้ น บน
(Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดาเนินงาน (Reports on Risk,
Culture, and Performance)
องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินงานในทุก
ระดับให้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดแล้วก็ ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมีหน้าที่กากับดูแลด้วย

บทที่ 2

สรุปขัน้ ตอนและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสอดคล้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ควรกาหนดให้มีขั้นตอนอย่างน้อย ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์
ในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการจัดทายุทธศาสตร์ใน
การปฏิบัติงาน โดยนาเอายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาทั้งระดับ
ภาค ระดับ จังหวัด มาเชื่อ มโยงเพื่ อ กลั่น กรองเป็ น ยุทธศาสตร์ของหน่ วยงาน โดยต้ องกาหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่ งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่นาพาไปสู่เป้าหมายการพัฒ นา ตามแผนพัฒ นาที่เราได้วางไว้ ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่
ส่ งผลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร ดั งนั้ น การก าหนดและท าความเข้ าใจใน
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รจึ งเป็ น ขั้ น ตอนแรกที่ ต้ อ งกระท าเพื่ อ ก าหนดหลั ก การและทิ ศ ทางใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ลักษณะวัตถุประสงค์ ที่ดีมีดังต่อไปนี้
1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทาให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ
ตรงกันได้
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสาเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable สามารถทาให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่
องค์กรมีอยู่
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

2. ระบุปัจจัยเสีย่ ง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
คานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบั ติงานทั้ งในระดับ องค์กรและในระดั บ
กิจกรรมโดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด รวมทั้งมี
ทรัพย์สินใดที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบจะถูกจาแนกประเภท
ความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก่
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2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดาเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น
การปรับ โครงสร้างองค์ ก ร การปรับ รูป แบบการทางาน) และรวมถึ งความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
2.2 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้ งที่เกี่ยวกับอุป กรณ์ และบุคลากร และ
รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดาเนินงาน
2.3 ความเสี่ย งด้ านการเงิน (Financial Risk) : เป็ น ความเสี่ย งที่ เกี่ ยวข้อ งการบริห าร
จัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดย
อาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่อง
ของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
รั ฐ บาล หรื อ การเกิ ด โรคโควิ ด ที่ เราพบเจอในปั จ จุ บั น ) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ สถานะทางการเงิ น และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานขององค์กร
2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนดต่าง ๆ
และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

3. ประเมินความเสีย่ ง
เป้าหมายของการประเมิ นความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่ าความรุน แรงของความเสี่ย ง
(หรือปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกาหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) แล้วนาไปสู่การ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ โอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะ
เกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด
โอกาสที่ จ ะเกิ ด (Likelihood) หมายถึ ง ความเป็ น ไปได้ ในรูป แบบต่ าง ๆ เช่ น ความถี่
ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนาของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้
การประเมินโอกาสที่ แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
และปัจจุบัน (เช่น จานวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความ
เสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจทาได้ยาก

8

ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น
หรือจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจ
เป็นเป็นตัวชี้วัดตามของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความ
รุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต
ขนาดของความสู ญ เสี ย ที่ ห น่ ว ยงานสามารถรองรั บ ได้ โดยไม่ ท าให้ เกิ ด การหยุ ด ชะงั ก การ
ประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
ตัวอย่าง การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

โอกาสทีจ่ ะเกิด

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2
1

คาอธิบาย
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า

มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง

1 ปี ต่อครั้ง

ต่า

มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

2-3 ปี ต่อครั้ง

ต่ามาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

5 ปี ต่อครั้ง

ตัวอย่าง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความ
เสี่ยง จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานอาจจัดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ผลกระทบ
5

สูงมาก

4

สูง

3

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

2

ต่า

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น

1

ต่ามาก

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง
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คานวณระดับความเสี่ยง หรือการจัดลาดับความเสีย่ ง
เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยง
แล้ ว จะต้ อ งน ามาจั ด ล าดั บ ความรุน แรงของความเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน / โครงการ
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกาหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลาดับ
จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากหรือตามที่หน่วยงานเห็น
เหมาะสม มาจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ยกตัวอย่าง ดังนี้
ระดับคะแนน
ความเสีย่ ง

ระดับความเสีย่ ง

1-2

ต่า

3-9

ปานกลาง

10 - 16

สูง

17 - 25

สูงมาก

เขตสี
(zone)

กลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ ง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
อยู่ ในระดั บ ที่ พ อยอมรั บ ได้ แต่ ยั ง ต้ อ งควบคุ ม เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
อยู่ในระดับ ที่ไม่ ส ามารถยอมรับ ได้ ต้ องจัด การความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่ ไม่ ส ามารถยอมรับ ได้ จาเป็ นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดั บ ของความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง
(Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ จะนามาจัดเรียงลาดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่า ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้

ผลกระทบ

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

10 15
8 12
6 9
4 6
2 3
2 3
โอกาสที่จะเกิด

20
16
12
8
4
4

25
20
15
10
5
5

**ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ
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4. การตอบสนองความเสี่ ย ง หรื อ การจั ด การความเสี่ ย ง เป็ น การก าหนดแนวทาง
ตอบสนองความเสี่ ยง หรือ กลยุท ธ์ในการจั ด การความเสี่ ยง (Risk Management) หลังจากผู้
ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลด
ระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่ง
มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างอุโมงค์กลับรถเป็นสะพานกลับรถในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน
การยกเลิกโครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เนื่องจากมี ข้อเสียคือ อาจส่งผล
กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้ได้
4.2 การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง เป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการ
ดาเนินงานปกติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทาให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกาหนดผู้จัด
จ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สารอง
เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเป็นต้น
4.3 การถ่ า ยโอนหรื อ กระจายความเสี่ ย ง การยกภาระในการเผชิ ญ หน้ า กั บ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น เช่น
การทาประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด เช่น การทาประกันรถยนต์ส่วนกลาง การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดาเนินการแทน หรือ
การค้าประกันสินค้าที่ต้องการในการจัดหาเป็นต้น
4.4 การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากทาการ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
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5. การติด ตามและรายงานผล องค์กรจะต้องมี การติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดาเนินการว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยง
ทั้งหมดที่มีผลกระทบสาคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงทาได้ 2 ลักษณะ (ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 ) คือ
1.1 การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
1.2 การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดาเนินการภายหลังจากเหตุการณ์
6. การทบทวนความเสี่ยง คือ การติดตามตรวจสอบว่ามีการดาเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คงเหลือ เพื่อย้อนกลับสู่
วงจรบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้คือ HK RM 01 – HK RM 07

บทที่ 3
แบบการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง
ของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(แบบ HK RM 01 –HK RM 07)
แบบกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทรี่ บั ผิดชอบ
(1)

กระบวนงาน/กิจกรรมทีส่ นับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)

แบบ HK RM 01
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

(3)

(4)

(5)
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แบบการระบุความเสีย่ ง/เหตุการณ์ความเสีย่ ง
งานหลัก
ของฝ่าย

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ สถานะปัจจุบนั Risk
RD

แบบ HK RM 02
ความเสีย่ ง

ประเภทความ
เสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ผลกระทบ

โอกาสทีจ่ ะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสีย่ ง
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แบบประเมินความเสีย่ ง/วิเคราะห์ความเสีย่ ง
ประเภทความเสีย่ ง

โอกาสทีจ่ ะเกิด

แบบ HK RM 03
ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

ระดับคามเสีย่ งทีค่ าดหวัง

การตอบสนองความเสีย่ ง
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แบบจัดการความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
ประเภทความเสีย่ ง

ความเสีย่ ง

แบบ HK RM 04
ปัจจัยเสีย่ ง

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
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แบบติดตามผลการจัดการความเสีย่ ง
กิจกรรม

กาหนดเวลาแล้ว ผูร้ บั ผิดชอบ
เสร็จ

แบบ HK RM 05
ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา
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แบบสรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสีย่ งปี พ.ศ. 2563
ประเภทความเสีย่ ง ( ) ด้านกลยุทธ์
ปัจจัยเสีย่ ง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้

แบบ HK RM 05-1

( / ) ด้านการปฏิบตั ิงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียดการจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสีย่ ง

ระดับความ
เสีย่ งภายหลัง
การบริหาร
ความเสีย่ ง

แนวทาง/
มาตรการสาหรับ
ปีถดั ไป

17

แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่ งภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
ประเภทความเสีย่ ง

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

หลังการประเมิน
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

แบบ HK RM 06
การเปลี่ยนแปลง สรุปความเสี่ยง
หมายเหตุ
ระดับความเสี่ยง ควบคุม ควบคุม
ได้
ไม่ได้

18

แบบปัจจัยเสีย่ งทีต่ อ้ งนาไปดาเนินการต่อในปีถดั ไป
ประเภทความเสีย่ ง
โอกาส

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
ผลกระทบ

แบบ HK RM 07
ลาดับความเสี่ยง

แนวทาง/มาตรการ
ดาเนินงานในปีถดั ไป
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บทที่ 4
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง
ทบทวนภารกิจจาแนกตามยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิน่

แผนดาเนินงาน
ขัน้ ที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์
โดยนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาลงในแบบฟอร์ม HK RM 01 โดยกาหนดวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย
แบบ HK RM 01

แบบกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทรี่ บั ผิดชอบ
(1)
ตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
กลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนงาน/กิจกรรมทีส่ นับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

(3)

(4)

(5)

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มลี ูกหนี้คงค้าง และ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

จานวนงานหรือ ไม่น้อยกว่า 2 งาน
กิจกรรม
หรือกิจกรรมย่อย
ต่อปี
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ขัน้ ตอนที่ 2 ระบุปจั จัยเสีย่ ง/เหตุการณ์ความเสีย่ ง
นาข้อมูลจากแบบ HK RM 01 มาลงในแบบฟอร์ม HK RM 02
แบบการระบุความเสีย่ ง/เหตุการณ์ความเสีย่ ง
งานหลัก
วัตถุประสงค์/
ผูร้ บั ผิดชอบ สถานะปัจจุบนั Risk
ของฝ่าย
เป้าหมาย
RD
โครงการ
เพื่อให้การจัดเก็บ
ประชาสัมพันธ์ รายได้เป็นไปอย่างมี
การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพ
รายได้
จัดเก็บได้ครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้
คงค้าง และ
ดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ

กองคลัง

ไม่บรรลุ

O1

ความเสีย่ ง
เจ้าของที่ดิน
ไม่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่/
เจ้าของที่ดิน
ไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นผู้ที่
ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการ
ที่ดินและ
ชาระภาษี
ประจาปี ครบ
ทุกจานวน
แปลง

ประเภทความ
เสีย่ ง
S O F C
/

ปัจจัยเสีย่ ง

ผลกระทบ

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก
/
/

แบบ HK RM 02
โอกาสทีจ่ ะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสีย่ ง
4

5

20
สูงมาก
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ขัน้ ตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
นาข้อมูลจาก HK RM 02 มาจัดลงแบบฟอร์ม HK RM 03
แบบ HK RM 03

แบบประเมินความเสีย่ ง/วิเคราะห์ความเสีย่ ง
ประเภทความเสีย่ ง

โอกาสทีจ่ ะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ ง

ระดับคามเสีย่ งทีค่ าดหวัง

การตอบสนองความเสีย่ ง

ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน
(Operational Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ชาระภาษีประจาปี ครบทุก
จานวนแปลง

4

5

20

8

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
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ขัน้ ตอนที่ 4 การตอบสนองความเสี่ยง
เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มากาหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม
แบบ HK RM 04

แบบจัดการความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ ง
ประเภทความเสีย่ ง

ความเสีย่ ง

ปัจจัยเสีย่ ง

ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน
(Operational Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ชาระภาษีประจาปี ครบทุก
จานวนแปลง

เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินและชาระ
ภาษีประจาปี ครบทุกจานวน
แปลง

ภายนอก

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน
เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบ
การทาประโยชน์และสามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทาแผ่นพับและขึ้น
ป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านในช่วง
ระยะเวลาการรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษี
ดาเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ล่วงหน้า

ผูร้ บั ผิดชอบ

กาหนดเวลาแล้วเสร็จ

กองคลัง

30 มิถุนายน 2563
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ขัน้ ตอนที่ 5 การติดตามและรายงานผล
เป็นการติดตามผลของการดาเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบ HK RM 04
โดยทาการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กาหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการตามระยะเวลา การดาเนินการแล้วเสร็จตาม
กาหนดหรือไม่และผลการดาเนินการมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการดาเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสาหรับมาตรการปีถัดไป
แบบติดตามผลการจัดการความเสีย่ ง
กิจกรรม

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนและเพื่อให้ทราบการทา
ประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระภาษีทุก
ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาแผ่นพับ
และขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษีดาเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

แบบ HK RM 05
กาหนดเวลาแล้ว ผูร้ บั ผิดชอบ
เสร็จ
30 มิถุนายน
2563

กองคลัง

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ออกสารวจข้อมูลตามแผนการสารวจข้อมูลเพื่อชาระภาษี
ประจาปี พ.ศ. 2563 และออกให้ความรู้เรื่องการชาระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ โดยตั้งงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ .ศ.2563 หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ จานวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 –2565 ) หน้า 206
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับชาระภาษี และออกหน่วยรับชาระภาษีเพิม่ เติมจากการ
จัดเก็บในสานักงาน

100

ความเสีย่ งเดิมสามารถ
ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
แต่พบความเสีย่ งใหม่คอื
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี
การปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษีทาให้
การจัดเก็บรายได้มคี วาม
ล่าช้า รายรับไม่ตรงตาม
ประมาณการทีต่ ั้งไว้
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แบบสรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสีย่ งปี พ.ศ. 2563

ประเภทความเสีย่ ง ( ) ด้านกลยุทธ์

แบบ HK RM 05-1

( / ) ด้านการปฏิบตั ิงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ

ปัจจัยเสีย่ ง

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึน้

ระดับ
ความเสีย่ ง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียดการจัดการ

ผลจากการใช้มาตรการ
จัดการความเสีย่ ง

ระดับความ
เสีย่ งภายหลัง
การบริหาร
ความเสีย่ ง

แนวทาง/
มาตรการสาหรับ
ปีถดั ไป

ภายนอก

ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

20
สูงมาก

1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการทาประโยชน์และ
สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับชาระภาษี
4.ออกหน่วยรับชาระภาษี
ดาเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

1. ออกสารวจข้อมูลตามแผนการสารวจ
ข้อมูลเพื่อชาระภาษีประจาปี พ.ศ. 2563
และออกให้ความรูเ้ รื่องการชาระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2. จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ โดย
ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ .ศ.2563 หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บรายได้ จานวนเงิน 10,000.- บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2563 –2565 ) หน้า 206
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับชาระภาษี
และออกหน่วยรับชาระภาษีเพิ่มเติมจาก
การจัดเก็บในสานักงาน

ดาเนินการจัดเก็บผู้เช้า
ข่ายชาระภาษีได้ร้อยละ
100 ของผู้เข้าข่าย
ทั้งหมด
แต่พบความเสีย่ งใหม่คอื
ภาษีทดี่ ินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้ง
ปีภาษีทาให้การจัดเก็บ
รายได้มีความล่าช้า
รายรับไม่ตรงตาม
ประมาณการทีต่ ั้งไว้

สูงมาก
L=4
C=5

ใช้แนวทางการ
จัดการความเสีย่ ง
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็น
แนวทางการ
ดาเนินงานในปี
ถัดไป
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ขัน้ ตอนที่ 6 ทบทวนความเสีย่ ง
เป็นการนาข้อมูลของปีก่อนมาทาการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
แบบสรุปผลการประเมินความเสีย่ งภายหลังการดาเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง

ประเภทความเสีย่ ง

แบบ HK RM 06

ระดับความเสี่ยง
ก่อนการประเมิน

หลังการประเมิน

การเปลี่ยนแปลง สรุปความเสี่ยง
หมายเหตุ
ระดับความเสี่ยง ควบคุม ควบคุม
ได้
ไม่ได้

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operational Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบ
ว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ินและชาระ
ภาษีประจาปี ครบทุกจานวนแปลง

4

5

20

2

3

6

ลดลง

/

ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ (Compliance
Risk)
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษีทาให้การจัดเก็บรายได้มคี วามล่าช้า
รายรับไม่ตรงตามประมาณการที่ตงั้ ไว้

4

5

20

-

-

-

-

-

อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ยัง
ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสีย่ ง
-

เป็นความเสี่ยงใหม่
ที่ควรกาหนด
นโยบายในการ
แก้ไขปัญหา
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แบบปัจจัยเสีย่ งทีต่ อ้ งนาไปดาเนินการต่อในปีถดั ไป

แบบ HK RM 07

ประเภทความเสีย่ ง
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบัตติ ลอดทั้ง
ปีภาษีทาให้การจัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไม่ตรงตามประมาณ
การที่ตั้งไว้

โอกาส

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
ผลกระทบ

ลาดับความเสี่ยง

4

5

20

แนวทาง/มาตรการ
ดาเนินงานในปีถดั ไป
1. เร่งรัดสารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการทาประโยชน์และ
สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชาระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดทาแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการ
รับชาระภาษี
4. ออกหน่วยรับชาระภาษี
ดาเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

เมือ่ ทาการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิน้ แล้ว คณะทางานจะทาการวางแผนการบริหารความเสี่ยงปีถดั ไป โดยนาข้อมูลจาก HK RM 07
+ แบบ HK RM 01 – HK RM 04 เพื่อเริม่ ต้นจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ งปีถดั ไป
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