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ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
ด้ ว ยเทศบาลตำบลพรานกระต่ ายได้ ป ระกาศนโยบายการบริห ารจั ด การความเสี่ ย งของ
เทศบาลตำบลพรานกระต่ าย เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ทีก่ ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุ มภายใน และการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยง โดยถือ ปฏิบั ติ ตามหลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ ว ย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติก ารบริห ารจั ด การความเสี่ ย งสำหรับ หน่ ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 256๒ ซึ่ ง
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 256๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพรานกระต่ ายได้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการบริห ารจัดการความเสี่ ยงขอ ง
เทศบาลตำบลพรานกระต่ายเพื่อให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
โดยในการดำเนิน การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องเป็นไปอย่ างทั่วถึงทุกส่วนงานและครอบคลุมทุกด้าน
ได้แก่ ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิ น และความเสี่ยงในการ
ปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้ให้ ความสำคัญ และ
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงการคลั งกำหนด โดยมุ่งหวังให้สามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต่าง ๆ
ภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่ผสมผสานความเป็นส่ วนหนึ่งขององค์กร พิจารณาความเสี่ยงโดยการคิดแบบมองไป
ข้างหน้ า สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ว มและสร้างวัฒ นธรรมการปฏิบั ติงานให้ มีการบริห ารความเสี่ ยงในทิศทาง
เดียวกันเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้ ขึ้น โดยได้รวบรวมเนื้อหา
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงให้เหมาะสม สำหรับการศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อให้ทุกส่วนงานสามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
ความหมายและคำจำกัดความ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร(ERM : Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ
ที่ปฏิบั ติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการ
ดำเนิ น งาน ซึ่งกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงได้รับการออกแบบไว้ให้ ส ามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้
ความเสี่ยง(Risk) คือ เหตุการณ์ ห รือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นภายในสถานการณ์ ที่
ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
ความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
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ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งต้นเหตุหรือสาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดได้จากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จั ย ภายใน(Internal Factor) เช่ น นโยบายของผู้ บ ริ ห าร ความซื่ อ สั ต ย์
จริยธรรม คุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดการระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือบุคลากร การควบคุม ตรวจสอบและกำกับ
ดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก(External Factor) เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นต้น
ระดั บ ของความเสี่ยง(Degree of Risk) คื อ สถานะของความเสี่ ยงที่ได้จากการประเมิ น
ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาส(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) ของปัจจัยเสี่ยง เพื่อให้ทราบระดับ
ความเสี่ยงและกำหนดวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไป
การประเมิน ความเสี่ยง(Risk Assessment) คื อ กระบวนการที่ ใช้ในการระบุ วิเคราะห์
และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood of Risk) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะ
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ ความล้ ม เหลวหรื อ การถู ก ลดโอกาสที่ จ ะบรรลุ
ความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
2. ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact of Risk) คือ ขนาดหรือระดับ หรือมูลค่า
ของความรุนแรงจากความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือการถูกลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
การบริ หารความเสี่ย ง(Risk Management) คื อ การกำหนดนโยบายและกระบวนการ
ในการบริหารความเสี่ยง การบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลด
สาเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือควบคุมระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจให้ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
และภารกิจ ภายใต้ระบบและองค์ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. เป็ น แนวทางในการดำเนิ น งาน การควบคุม การกำกั บและติด ตามการบริห ารจัด การ
ความเสี่ยง ของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน
3. เป็ น ข้ อ มู ล ในการเตรี ย มความพร้อ มดำเนิ น งานในสภาวการณ์ ฉุ ก เฉิ น ในการจั ด สรร
ทรัพยากรสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง สามารถลดโอกาสและระดับ
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
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ส่วนที่ ๒
องค์ประกอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้นำมาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อ้างอิง
กรอบหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทาง COSO Model : Control & ERM Framework ซึ่ ง มี
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ได้แก่
1. สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communication)
8. การติดตามและประเมินผล(Monitoring)
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO : ERM

ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้พิจารณาจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้องค์ประกอบต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment)
เป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงของคนภายใน
องค์กร และเป็ นพื้น ฐานขององค์ป ระกอบอื่นทั้งหมดของการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิด
ระเบีย บ วินั ย และโครงสร้างขององค์กร เช่น นโยบาย/กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการดำเนินงาน เป็นต้น
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ซึ่งจะเห็น ได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่ ส่งผลต่อการบริหารความเสี่ ยงของเทศบาล
ตำบลพรานกระต่ า ย มี อ ยู่ ห ลากหลาย ได้ แก่ ด้ านการบริ ห าร นโยบาย ระเบี ย บ กฎหมาย งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล เครื่องมืออุปกรณ์ ฐานข้อมูลงานต่าง ๆ การประสานงาน การมอบหมายงาน การวางแผน
การติดตามประเมินผล โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง คุณธรรม จริยธรรม หรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่
ส่งผลต่อการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ วัฒนธรรมขององค์กรก็เป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของความโปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสนับสนุนการดำเนินงานการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด
รวมถึงได้มีนโยบายในด้านของคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน การ
ควบคุมภายในและการป้องกันการทุจริต โดยได้มีการดำเนินการให้ความร่วมมือและพร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยกำกับดูแลด้วยดีเสมอมา
2. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)
เป็ น การกำหนดสิ่ งที่ ต้ องการทำให้ ส ำเร็จหรือ ผลลั พ ธ์ข องการดำเนิ น การ ซึ่ งการกำหนด
วัตถุประสงค์มีหลายระดับ ทั้งในระดับองค์กรโดยรวม หรือในระดับกิจกรรม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยง
2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
3) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้
4) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ
ในการลดระดับความรุนแรงหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification)
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุถึงเหตุการณ์ที่อาจก่อ ให้เกิดความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ
องค์กรและกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนด
ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์) และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน(ความเสี่ยง
จากองค์กร หน่วยงาน การปฏิบัติงาน)
การบ่งชี้เหตุการณ์ เป็นการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยให้พิจารณาทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก ในการระบุปัจจัยเสี่ยงให้พิ จารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบั ติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาดเสียหายและไม่ บรรลุวัตถุป ระสงค์ที่กำหนด ควรเริ่มด้วยการวิเคราะห์ ว่า กระบวนการหรือขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานช่วงการดำเนินงานใดที่มีความผิดพลาดหรือมีความเสียหาย หรือมีโอกาสเกิดความผิดพลาด
หรือความเสียหาย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ย งในเชิง กลยุท ธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ปัจ จัย เสี่ย งที่ เกิด จากนโยบาย
การบริห ารแผนงาน การตัดสิ น ใจ หลักเกณฑ์ก ารประเมินผล นโยบายจรรยาบรรณ
หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานไปสู่วิสัยทัศน์ พั นธกิจ หรือ
เป้าประสงค์ในภาพรวม
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2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risk) หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโครงสร้าง
องค์กร สถานที่ การมอบหมายงาน กระบวนการ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสาร หรือการรักษาทรัพย์สิน ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) หมายถึง ปัจจั ยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ งบประมาณ
(ในและนอก) เงิน รายได้ การใช้จ่าย และรายงานการเงิน ที่ส่งผลต่อความเชื่อถือได้ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร
4) ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(Compliance Risk)
หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน ละเว้น หรืองดเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ
4. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
เป็นการประเมินนัยสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส ที่จะ
เกิดความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ
จัดลำดับความสำคัญว่าเหตุการณ์ใด/เงื่อนไขใด ที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยวิเคราะห์และ
ประเมินระดับโอกาส(Likelihood) กับระดับผลกระทบ(Impact) โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินโดยใช้เกณฑ์
การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และเกณฑ์การประเมิน ระดับผลกระทบของความ
เสี่ยง(Impact) ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยง
การกำหนดเกณฑ์ประเมิน
เทศบาลตำบลพรานกระต่ายโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และเกณฑ์การประเมิน ระดับผลกระทบของความเสี่ยง
(Impact) เพื่ อ ใช้ ในการประเมิ น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง ได้ ก ำหนดทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมและลักษณะของผลจากการดำเนินงานมีความหลากหลายในแต่ละปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงบาง
ประเภทสามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติตัวเลข แต่บางประเภทเป็นข้อมูลในเชิงพรรณนา ไม่สามารถวิเคราะห์เป็น
สถิติหรือมูลค่าที่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)
แบบที่ 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถีท่ ี่จะเกิดความเสี่ยง
น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง
1 - 6 เดือนต่อครั้ง
7 – 12 เดือนต่อครั้ง
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครัง้

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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แบบที่ 2
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ร้อยละของโอกาส
มากกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 70 – ๘๐
ร้อยละ 60- 69
ร้อยละ 50 – 59
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 3
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
อาจมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)
แบบที่ 1
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐ - ๕,000,000 บาท
50,000 – 249,999 บาท
10,000 – 49,999 บาท
น้อยกว่า 10,000 บาท

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 2
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความเสียหาย
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 -49
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 24

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

7

แบบที่ 3
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ผลกระทบจากความเสี่ยง
ระดับคะแนน
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนรุนแรงมาก
5
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนค่อนข้างรุนแรง
4
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนบางอย่าง
3
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนเล็กน้อย
2
แทบไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชน
1

การจัดระดับความเสี่ยง
เมื่อได้ค่าคะแนนการประเมินระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง(Likelihood) และค่าคะแนนการ
ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) แล้ว ต้องพิจารณาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะพิจารณากลยุทธ์ใน
การตอบสนองต่อความเสี่ ยงและกำหนดกิจกรรมการควบคุม ซึ่งระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x
ผลกระทบของความเสี่ยง ทั้งนี้ ได้กำหนดเครื่องมือในการจัดระดับความเสี่ยง ดังแผนภาพต่อไปนี้

ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง : RISK MATRIX
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ระดับของความเสี่ยง
คะแนน 1 – 2
ความเสี่ยงต่ำ
คะแนน 3 - 6
ความเสี่ยงปานกลาง
คะแนน 7 - 12 ความเสี่ยงสูง
คะแนน 13 - 25 ความเสี่ยงสูงมาก

(L : LOW)
(M : MEDIUM)
(H : HIGH)
(E : EXTREME)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง
ทั้งนี้ ผลการประเมิน ความเสี่ยงจะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จะถูกนำไปใช้สำหรับการกำหนดมาตรการในการตอบสนองและควบคุมต่อความ
เสี่ยงต่อไป
5. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
ได้แก่การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งควรคำนึงถึงความเสี่ยง
ที่ย อมรั บ ได้และต้ น ทุน ที่เกิดขึ้น เปรีย บเทียบกับผลประโยชน์ ที่จะได้ รับ เพื่อ ลดโอกาสและผลกระทบของ
เหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึง่ การตอบสนองต่อความเสี่ยงสรุปได้ 4 กลยุทธ์ด้วยกัน ดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติม
เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) การกระจายหรือโอนความเสี่ยง(Risk Sharing) หมายถึง การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบ
กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและ
หน่ ว ยงานไม่ อ าจยอมรั บ ได้ จึ งต้ อ งจั ด การความเสี่ ย งนั้ น ให้ อ ยู่ น อกเงื่อ นไขของการ
ดำเนินงาน
ซึ่งเมื่อดำเนิ นการในกระบวนการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับของความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ ว
สามารถพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้เ หมาะสม โดยในลำดับต้นควรพิจารณาถึงมาตรการ
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณากลยุทธ์ ดังนี้
ระดับคะแนนความเสี่ยง
1–2
3–6
7 – 12
13 - 25

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance)
การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction)
การกระจายหรือโอนความเสี่ยง(Risk Sharing)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance)
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6. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
ได้แก่ นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดหรือนำมาใช้ เพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสรุปข้อมูลการควบคุมด้านต่าง ๆ ได้
ดังนี้
1) การควบคุมโดยการบริหารบุคลากร
2) การควบคุมโดยการบริหารงาน
3) การควบคุมโดยการบริหารเงิน
4) การควบคุมโดยการบริหารทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ควรมีการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ หรือกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมขึ้น
เพื่ อเป็ น เครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ ยงที่ส่ งผลประทบ โดยอาจเป็นกระบวนการ วิ ธีการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้น ๆ สามารถดำเนินการเป็นไปตาม
แนวทางการควบคุม โดยเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสียหายให้อยู่ในสภาวการณ์ที่ยอมรับได้
7. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communication)
สารสนเทศและการสื่ อสารเป็นสิ่งจำเป็ นสำหรับช่วยให้ มีการดำเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่
การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก เป็นการรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานทีส่ ัมพันธ์กัน การสื่อสารเกิดได้ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและสื่อสารที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และทั่วถึง
8. การติดตามและประเมินผล(Monitoring)
กิจกรรมการติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามสอดส่องดู แลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการ
ดำเนิ น งานว่า เป็ น ไปตามแผนการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ก ำหนด และการเปรีย บเที ยบผลการปฏิ บั ติงานกั บ
แผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้ องหรือไม่ เพีย งใด และประเมิ นว่ายังเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ยงที่ ได้วางแนวทางไว้ โดยเทศบาลตำบลพรานกระต่ายกำหนดให้ มีการ
ติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้งภายหลังสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี
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การติดตามและ
ประเมินผล

สภาพแวดล้อม
ภายใน

สารสนเทศและ
การสื่ อสาร

การกาหนด
วัตถุประสงค์

กิจกรรมการ
ควบคุม

การบ่งชี้เหตุการณ์

การตอบสนอง
ความเสี่ ยง

การประเมิน
ความเสี่ ยง

องค์ประกอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ส่วนที่ 3
แนวทางและวิธีการประเมินความเสี่ยง
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อให้เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลั ง
กำหนด โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง
กรรมการ
3. หัวหน้าฝ่าย
กรรมการ
4. ผู้ได้รับมอบหมาย
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
2. ติดตามประเมิ น ผลพร้อมทั้ งจัดทำรายงานการบริห ารจัดการความเสี่ ยง และรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
3. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
และเพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทุกส่วนงานได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประเมินประเด็นและ
ปัจจัยเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต่อความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง
เพื่อลดโอกาสและผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ตำบลพรานกระต่าย สามารถเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ได้
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยคณะทำงานประกอบด้วย
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้าคณะทำงาน
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
คณะทำงาน
3. ผู้ได้รับมอบหมาย
คณะทำงาน/เลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายกำหนด
2. พิจารณาและจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิ นความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงประจำปี
3. ติ ด ตามและรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายตามที่กำหนด

12

การบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ระดับองค์กร
2. ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)
3. ระดับกิจกรรม/โครงการ
4. ระดับขั้นตอน (การควบคุมภายใน)
ซึ่งในระดับขั้นตอนนั้นได้ดำเนินการในการควบคุมภายในที่กำหนดให้มีการรายงาน
การควบคุมภายในภายในเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในคู่มือนี้ เทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้ดำเนินการพิจารณาใน 3 ระดับ คือ ระดับกิจกรรม/โครงการ
ระดับหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง) และระดับองค์กร โดยการพิจารณาตามองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายใน(Internal Environment)
2. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)
3. การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification)
4. การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)
5. การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response)
6. กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & Communication)
8. การติดตามและประเมินผล(Monitoring)
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันประเมินความเสี่ยง โดยการวิเคาะห์ตาม
องค์ป ระกอบเพื่อระบุ ความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ ยง เลื อกกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
กำหนดกิจกรรมควบคุม จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สื่ อสารและปฏิบัติ ติดตามประเมินผล
รายงานและทบทวนปรับปรุง ทั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เข้าใจ
อย่างง่ายได้ดังแผนภาพวงจรการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
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วิธีการประเมินความเสี่ยง
ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานในแต่ละ
ระดับ โดยมุ่งหวังให้สามารถวิเคราะห์และประเมินถึงประเด็นความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึงในการปฏิบัติงานในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น ระดับบริหาร ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor) คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งต้นเหตุหรือสาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดได้จากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จั ย ภายใน(Internal Factor) เช่ น นโยบายของผู้ บ ริห าร ความซื่ อ สั ต ย์ จริย ธรรม
คุณธรรมของผู้บริหารและบุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบการจัดเก็บ ข้อมูล
การจัดการระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือบุคลากร การควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก(External Factor) เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น
เมื่อได้มีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการพิจารณาตามองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เป็นความเสี่ย ง
จากเหตุการณ์ และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในที่เป็นความเสี่ยงจากองค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยอาจระบุประเด็นความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่เห็นว่ามีโอกาสและผลกระทบที่ส่งผลต่อการดำเนินงานหรือ
อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือประชาชน ซึ่งมีทั้งที่ประเมินเป็นตัวเลขได้และอาจประเมินเป็นตัวเลขไม่ได้
โดยสามารถพิจารณาประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risk)
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk)
4) ความเสี่ยงในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(Compliance Risk)
2. การประเมินระดับโอกาสและผลกระทบ
เมื่อได้ทราบถึงปั จ จั ยเสี่ ยงและประเภทความเสี่ ยงที่มีโอกาสว่าอาจส่ งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายแล้ว ให้นำปัจจัยเสี่ยงที่ได้มาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และเกณฑ์ประเมินระดับ ผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)
ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ กำหนดไว้ใช้เป็นเครื่องมื อประเมิน ทั้งในแบบเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) จำนวน ๓ แบบ
และกำหนดเกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) จำนวน ๓ แบบ ดังนี้
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เกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)
แบบที่ 1
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความถีท่ ี่จะเกิดความเสี่ยง
น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง
1 - 6 เดือนต่อครั้ง
7 – 12 เดือนต่อครั้ง
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีต่อครั้ง
มากกว่า 3 ปีต่อครัง้

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 2
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ร้อยละของโอกาส
มากกว่าร้อยละ 80
ร้อยละ 70 – ๘๐
ร้อยละ 60- 69
ร้อยละ 50 – 59
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 3
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

โอกาสในการเกิดความเสี่ยง
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง
มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง
อาจมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนาน ๆ ครั้ง
แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โดยเมื่ อเข้าสู่ กระบวนการวิเคราะห์ เพื่ อประเมิน ความเสี่ ยงแล้ ว จำเป็น ต้องใช้ข้อมูล และ
สถานการณ์จริงจากการดำเนิ นงานตามปัจจัยเสี่ยงที่ระบุ เพื่อนำมาประเมิน ระดับโอกาสโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ใน ๓ แบบ ที่คณะกรรมการบริห ารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
กำหนด ทั้ งนี้ ให้ พิ จ ารณาถึ งความเหมาะสมระหว่างปั จจั ยเสี่ ยงแต่ ล ะปั จจัย กั บ เกณฑ์ ก ารประเมิ น โอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงที่คิดว่าอธิบายได้ถึงระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ ได้ดีที่สุด แล้วให้
ระบุระดับคะแนนตามแบบการประเมินที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด
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ทั้งนี้ เมื่อระบุ ร ะดับ คะแนนของโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ ยงแล้ ว ให้ พิจารณาประเมิน ระดับ
ผลกระทบของความเสี่ยงเป็นลำดับต่อไป โดยใช้เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง ดังนี้
เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)
แบบที่ 1
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕๐,๐๐๐ - ๕,000,000 บาท
50,000 – 249,999 บาท
10,000 – 49,999 บาท
น้อยกว่า 10,000 บาท

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 2
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ความเสียหาย
กระทบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรมากกว่าร้อยละ 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 -49
กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 24

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

แบบที่ 3
ผลกระทบความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

ผลกระทบจากความเสี่ยง
ระดับคะแนน
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนรุนแรงมาก
5
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนค่อนข้างรุนแรง
4
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนบางอย่าง
3
มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชนเล็กน้อย
2
แทบไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน/เป้าหมาย/ประชาชน
1

เมื่อได้ พิ จ ารณาข้อมู ล และสถานการณ์ ห รือผลการดำเนิ นงานที่ ผ่ านมาเพื่ อ วิเคราะห์ และ
ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว ให้ทำการประเมินระดับผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่กำหนด
โดยอาจพิจารณาจากมูลค่าความเสียหายหรือระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยกับเกณฑ์การประเมินที่คิดว่าอธิบายได้ถึงระดับผลกระทบของความเสี่ยงได้ดี
ที่สุด แล้วระบุระดับคะแนนตามแบบการประเมินที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด
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3. การจัดระดับความเสี่ยง
เมื่อได้ค่าคะแนนการประเมินระดับโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ ยง(Likelihood) และค่าคะแนนการ
ประเมินระดับผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) แล้ว ต้องพิจารณาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อที่จะพิจารณากลยุทธ์ใน
การตอบสนองต่อความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมการควบคุมต่อไป เกณฑ์ระดับความเสี่ยงมี ๕ ระดับ โดยต้องทำการ
คำนวณหาค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งค่าคะแนนระดับความเสี่ยงมาจากผลคูณของระดับคะแนนของโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงกับระดับคะแนนของผลกระทบของความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ระดับความเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น ปัจจัยเสี่ยง ก. ได้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง = ๒ คะแนน
และ ได้คะแนนผลกระทบของความเสี่ยง = ๓ คะแนน
ผลคะแนนระดับความเสี่ยง = ๖ คะแนน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบของความเสี่ยง = ระดับความเสี่ยง
๒

x

๓

=

๖

ทั้งนี้ เมื่อได้คะแนนระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำคะแนนมาเปรียบเทียบหาระดับความเสี่ยง ซึ่งมี
อยู่ด้วยกัน 4 ระดับ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพรานกระต่ายได้กำหนดเครื่องมือ
ในการจัดระดับความเสี่ยง ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง
คะแนน 1 – 2
ความเสี่ยงต่ำ
(L : LOW)
คะแนน 3 - 6
ความเสี่ยงปานกลาง
(M : MEDIUM)
คะแนน 7 - 12 ความเสี่ยงสูง
(H : HIGH)
คะแนน 13 - 25 ความเสี่ยงสูงมาก
(E : EXTREME)
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ดังนั้น จากตัวอย่างด้านบน ระดับความเสี่ยงของปัจจัย ก. มีค่าคะแนนความเสี่ยง = 6 คะแนน
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่กำหนดพบว่า ปัจจัยเสี่ยง ก. มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
4. การกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง
เมื่อจัดระดับความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง
โดยการเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ ยง(Risk Response) ได้แก่ก ารกำหนดวิธี การจั ดการความเสี่ ยงที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่
จะได้รับ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการตอบสนองต่อความเสี่ยง
สรุปได้ 4 กลยุทธ์ด้วยกัน ดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติม
เพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) การกระจายหรือโอนความเสี่ยง(Risk Sharing) หมายถึง การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบ
กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance) หมายถึง ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมากและ
หน่ ว ยงานไม่ อ าจยอมรั บ ได้ จึ งต้ อ งจั ด การความเสี่ ย งนั้ น ให้ อ ยู่ น อกเงื่อ นไขของการ
ดำเนินงาน
ซึ่งเมื่อดำเนิ นการในกระบวนการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับของความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ ว
สามารถพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้เ หมาะสม โดยในลำดับต้นควรพิจารณาถึงมาตรการ
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือเกณฑ์ในการพิจารณากลยุทธ์ ดังนี้
ระดับคะแนนความเสี่ยง
1–2
3–6
7 – 12
13 - 25

ระดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูงมาก

กลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance)
การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction)
การกระจายหรือโอนความเสี่ยง(Risk Sharing)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance)

5. การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
เมื่อสามารถระบุกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ แล้ว ให้พิจารณากำหนดกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ย ง ทั้ งนี้ ให้ พิจ ารณารายงานข้ อมูลทั้งหมดในส่ วนที่เกี่ยวข้องกั บการพิจาณาวิเคราะห์และ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของปั จ จั ย ความเสี่ ยงต่ าง ๆ ตามแบบที่ ค ณะกรรมการบริห ารจัด การความเสี่ ย งของ
เทศบาลตำบลพรานกระต่ายกำหนด เพื่อพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป โดยมีแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
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1) แบบรายงานปัจจัยเสี่ยง
แบบรายงานปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............
สำนัก/กอง...................................................................
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเด็นปัจจัยเสี่ยง
ปั ญ ห า/อุ ป ส รรค
ของประเด็ น ความเสี่ ย ง
เพื่ อ เส น อ พิ จ า ร ณ า
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง
ใน เรื่ อ ง ข อ ง โ อ ก า ส
ผลกระทบ ระดั บ ของ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร
ตอบสนองความเสี่ ย ง
และจั ด ทำแผนบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงต่อไป
( ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี ก า ร
จั ด เต รี ย ม ข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งสำหรั บ การ
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงด้วย)

……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………..........................

ผู้รายงาน …………………………………………………………
(………………………………………………………..)
วันที่ ……………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………
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2) แบบประเมินความเสี่ยง
แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................
สำนัก/กอง...................................................................
เทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ปัจจัยเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
โอกาส (L)

ผลกระทบ (I) ผลคะแนน (LxI)

ระดับของ
ความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

ผู้รายงาน …………………………………………………………
(………………………………………………………..)
วันที่ ……………. เดือน …………………………. พ.ศ. ………………

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

