
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
 

หลักการและเหตุผล 
มาตรการการควบคุมภายในเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ สามารถนาไปใช้ ในการตอบสนอง
และปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานในงานบริการหลักที่มีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี    
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ  เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสม และลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดาเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีแต่ความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จ าเป็นต้องมีการจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้าง ที่กระทบต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  จัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง    
อย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล

ต าบลบ้านโพธิ์ 
๒. เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
๓. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของต าบลบ้านโพธิ์ 
๔. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่

เกิดข้ึน 
5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
6. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
7. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ

เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนัก
ถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

2.  ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  เกิดการพัฒนา   และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน 
/โดยน า... 
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โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ  การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน     
และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

3 มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย 
1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนาไปใช้ในการ 

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
3. สามารถน านโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดาเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท า ให้

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า ให้
องค์กรเกิดความเสียหาย 
  

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน 

บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ 
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้ 
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ   
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
/สามารถ... 
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สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ 
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น  การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์  การติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  เป็นไปตามเป้าหมาย   
ทีก่ าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทาให้รูปแบบการตัดสินใจ 
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ 
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 
 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยงหมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการ

อยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
องค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ, ผู้บริหารและบุคลากรทุก
คนในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ
ออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการ

บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดาเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  โดยมีขั้นตอนส าคัญ       
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
๔. การประเมินความเสี่ยง 
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของผู้บริหารและ
บุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ             
ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้
เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

นั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ใน
กรอบของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กร  ยกตัวอย่างเช่น  วัฒนธรรม  การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร  การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กรยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถ
ขององค์กร  ในแง่ของทรัพยากรและความรู้  เช่น  เงินทุน  เวลา  บุคลากรกระบวนการ  ระบบและเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ  ของข้อมูล  และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐาน   
และแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการ
ระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือ
การด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญท่ีได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพ่ือนามา
จัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กรทั้งนี้เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ได้จ าแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ 
ประเภท ได้แก่ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และ
การน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือ
กิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

/ข้อมูล... 
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ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภาย
เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติหรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรร
เงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อันส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๔. ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล เช่น กรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ           
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 
4. การประเมินความเสี่ยง 

ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการ 
ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาท้ังใน 
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมา         
และกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู ่ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีท่ีระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

 

การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร    

โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล         
ซึ่งเกณฑ์ก าหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่น ามา
พิจารณาเพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดข้ึน
และแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น  กรอบเวลาของโอกาส         
และผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย  

การตอบสนองความเสี่ยง  การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนาเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่
จะด าเนินการต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ า เป็นต้องใช้
ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด  จะค านึงถึงความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ      

/ที่เก่ียวข้อง... 
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ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่เทศบาลยอมรับได้ 
โดยยังคงให้องค์กรสามารถด าเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการจัดการ  ซึ่งอาจไม่
สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสที่จะ
เกิดข้ึนน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจด าเนินการ  
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

- การหลีกเลี่ยง เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่
ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการ  เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  หรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 

- การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได ้โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ือลด 
โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ 
ได้รับ 
 

5. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละ
องค์กรมีการก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม
จึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง     
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 
๓. การควบคุมโดยการชี้แนะเป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส า เร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคตท้ังนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ) 
๒. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

  
6. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากร    
ในองค์กรอย่างเหมาะสมในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 

/รวมถึง... 
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รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจาก
ระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลใน
อดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต  
ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ  สายงาน หรือ
หน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจ าเป็นเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
 

7. การติดตาม 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ มีความจ าเป็นต้องได้รับการ

สื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม
แนวโน้มของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

๑. เจ้าของความเสี่ยง มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม 

๒. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานถึงความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

๓. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติใช้
จริงเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร      
เพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 
  

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
แต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

1.  ระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ 
2.  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 
3.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณา/เสนอแนะผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

    

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 1.  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 
 2. รายงาน/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 3. สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

/คณะท างาน... 
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คณะท างานการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  จึงก าหนดให้มี คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย 
(๑)  ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ประธานคณะทางาน 
(2)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  คณะท างาน 
(3)  ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
(4)  ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
(5)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา คณะท างาน 
(6)  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ คณะท างาน/เลขานุการ 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
๒. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา 

ความเสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง  โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการ
บริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

๓. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการ
บริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

๔. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย 

๕. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า 
ความเสี่ยงภายในเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ที่ส าคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการ
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 

-  จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอให้ 
นายกเทศมนตรี พิจารณาและอนุมัติ 

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 
ตามท่ีหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โดย 
การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากให้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลต าบลบ้าน
โพธิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กองรับทราบ 
  ๖. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

/7.ผู้บริหาร... 
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๗. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบรวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 

 

วิธีการบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ ได้น าการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔     
ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 

 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้นาความเสี่ยงที่ประเมินได้ น าไปประเมินในแบบรายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ เป็นผู้ควบคุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  โดยด าเนินการดังนี้ 

๑. ให้ทุกส านัก/กอง ส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 
  ๒. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามภารกิจหลักของหน่วยงานและ
โครงการที่ส าคัญ 

๓. ขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๔. บูรณาการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน 
๕. ติดตามความความก้าวหน้าและการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง

การความควบคุมภายในและประมวลสรุปรายงานผลต่อคณะทางานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน 

๖. ให้ทุกส านัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ภายในวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕64 ดังนี้ 

๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของส านัก/กอง 
๒. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยแสดงข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ 

2.2 วัตถุประสงค์การด าเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐ 

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานรัฐ 
/2.4 ความเสี่ยง... 
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2.4 ความเสี่ยงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
2.5 กิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ 2.4 
2.6 ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ 2.5 

๗. ให้เลขานุการคณะท างานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในของทุก สานัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล ภายในวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖4 ตามแบบฟอร์มดังนี้ 

๑. การรบัรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค. 1 
  2.  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   -  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4  
ประกอบด้วย 

- สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- การประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุม 
- สารสนเทศและการสื่อสาร 
- กิจกรรมการติดตามผล 

3.  การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของภาครัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 -  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 
4.  ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ 
 -  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 

 8.  ให้เลขานุการคณะท างานฯ ติดตามเร่งรัด ส านัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามก าหนดข้างต้นโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์  ทราบโดยด่วน 
 9.  ให้คณะท างานเป็นผู้ด าเนินการประสานการด าเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงาน ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในแก่ส านัก/กอง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 

ทบบทวนนโยบาย 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี และเสนอ
ให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง 
 

 ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

  
 

    (นายวิรัตน์  ค าหอมกุล) 
             นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโพธิ์ 


