คู่มือการจัดการองค์ความรู้
“การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง”
จากการดาเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2563

จัดทาโดย
คณะทางานการจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนอง
ตามแผนการจัดการความรู้และโครงการพัฒนาองค์กร
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นนอน ที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์ กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ในส่วนการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผล
ระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
การบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทาตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับ ความเสี่ยง
(แบบ RM-๑) จึงเป็นข้อมูลสาคัญ ในการพิจารณาโครงการ ว่า โครงการไหนมีความ เสี่ยงอยู่ใน ระดับใด (ระดับ สูง
มาก สูง กลาง ต่า หรือต่ามาก ) ก่อนพิจารณาเข้าสู่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑. ให้ทุกส่วนราชการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ จัดทาแบบตารางการวิเคราะห์
ประเมิน และการจัดลาดับความเสี่ยง ( แบบ RM - 1 )

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เพื่อพิจารณาโครงการฯ จากข้อมูลในแบบ ( แบบ RM – 1 ) ว่าโครงการใด มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับใดก่อนพิจารณาเข้าสู่ข้อบัญญัติ

-23. นาโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เข้าสู่ข้อบัญญัติ

4. กรณีโครงการใด จัดทาแบบตารางการวิเคราะห์ ประเมิน และการจัดลาดับความเสี่ยง
( แบบ RM - 1 ) แล้ว
 หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับ ต่า (ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหาร
ความเสี่ยง)  ไม่ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ( แบบ RM - 2 )
 หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับปานกลางขึ้นไป
 ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ( แบบ RM – 2 )

5. เมื่อได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ( แบบ RM – 2 ) แล้ว คณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประชุมติดตามการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ( แบบ RM - 2 ) รายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-36. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (ปลายปีงบประมาณ) ให้จัดทาแบบรายงานผลตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM - 3 ) เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM - 3 ) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด
ต่อไป

แบบรายงาน RM-1
แบบ RM-1
ชื่อหน่วยงาน..............................................
ปีงบประมาณ 25.........
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 25............
ยุทธศาสตร์ที่...............(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท.)......................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรม..............................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์......เพื่อ...........................................................................................................................................................................
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..............ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ......................................................................................................
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ...........(สานัก/กอง)....................................................................................................................................
กระบวนการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุของ
ประเภทของ
การประเมินความเสี่ยง
โครงการ/ขั้นตอนหลัก
ตัวชี้วัด
(3)
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ
(1)
(2)
(4)
(5)
หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
จัดลาดับ
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ใส่เป้าหมาย/
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (S-O-R-C)
(6)
(7)
เสี่ยง ความเสี่ยง
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ของแต่ละ บรรลุวัตถุประสงค์
(8)
(9)
ขั้นตอนการ
เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัด
ปฏิบัติงาน
ของโครงการ/กิจกรรม
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คาอธิบายแบบตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลาดับความเสี่ยง RM-1
การลงรายการในแบบรายงาน RM-1
ช่องที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก : ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม หรือใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ช่องที่ (2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

: ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ที่กาหนดไว้ในโครงการ

ช่องที่ (3) ปัจจัยเสี่ยง

: ใส่ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ช่องที่ (4) สาเหตุของความเสี่ยง
ช่องที่ (5) ประเภทของความเสี่ยงการระบุความเสี่ยง

: ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
: ใส่ประเภทของความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประเภทของความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ /
แผนดาเนินงานที่ไม่เหมาะสม
ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการนาไปปฏิบัติไม่
เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถ
นาไปปฏิบัติจริงได้
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
(Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน
หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ
หรือเหตุจลาจลทางการเมือง
3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting
Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทต่าง ๆ ที่
ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน ความเสี่ยงด้านการ
รายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง
ไม่
น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล รวมไปถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย

-64. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้อง คือ การดาเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่
อาจจะเป็นทั้งข้อกาหนดจากภายนอกองค์กร เช่น
กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อกาหนดภายในองค์กร เช่น
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
ช่องที่ (6) โอกาสที่จะเกิด

: ใส่ตัวเลขระดับโอกาส
โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่จะเกิด
มากน้อยเพียงใด
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood)
พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดใน
อนาคต โดยอาจกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ
คะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1
คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลาดับ
และกาหนดคาอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด
ดังตัวอย่างดังนี้
การวิเคราะห์โอกาส
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

ช่องที่ (7) ผลกระทบ

: ใส่ตัวเลขระดับผลกระทบ
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้

-7การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการ
พิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย
จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งการกาหนดระดับของผลกระทบนั้น
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหาก
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย
5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรง
ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
ตามลาดับ และกาหนดคาอธิบายในแต่ละระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทาการวิเคราะห์
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามี
ผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ระดับ
5
4
3
2
1
ช่องที่ (๘) ระดับของความเสี่ยง

ผลกระทบ
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

: ใส่ตัวเลขระดับความเสี่ยง
ระดับของความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
การประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยง ตามตาราง ดังนี้

-8สีเขียว
โอกาสx
ผลกระทบ
1x1
2x1
1x2
2x2

สีเหลือง

สีสม้

สีแดง

ลาดับ โอกาสxผลกระทบ ลาดับ โอกาสxผลกระทบ ลาดับ โอกาสxผลกระทบ ลาดับ
1
2
3
4

3x1
3x2
1x3
2x3
3x3

5
6
7
8
9

ช่องที่ ๙ จัดลาดับความเสี่ยง

4x1
4x2
1x4
2x4
4x3
3x4
5x1
5x2
5x3
1x5
2x5
3x5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4x4
5x4
4x5
5x5

22
23
24
25

: ให้นาค่าที่ได้จากช่องที่ ๘ (ระดับความเสี่ยง)
มาจัดลาดับความเสี่ยง ว่าอยู่ในระดับใด
(ต่า ปานกลาง สูง สูงมาก) โดยให้พิจารณา
ตามตาราง ดังนี้

ระดับ
ความเสี่ยง

Risk
Ranking

สูงมาก

22-25
(สีแดง)

ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน

สูง

10-21
(สีส้ม)

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปานกลาง

5-9
(สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมี
การปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่า

1-4
(สีเขียว)

ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

แทนด้วยแถบสี

คาอธิบายการบริหารความเสี่ยง

-9 หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับ ต่า (ระดับที่ยอมรับได้
ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง)  ไม่ต้องจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ( แบบ RM - 2 )
 หาก มีระดับความเสี่ยง ในระดับ ปานกลางขึ้นไป
 ต้องจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ( แบบ RM – 2 )

-10แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2
ชื่อหน่วยงาน..............................................
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี..............
ยุทธศาสตร์ที่...............(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท).............................................................................................
โครงการ/กิจกรรม.........................................................................
วัตถุประสงค์......เพื่อ..............................................................................
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด......ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ..........................
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ........(สานัก/กอง.............................).................................................................................
กระบวนการ ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุของ
การประเมินความเสี่ยง
วิธีการบริหาร
ปฏิบัติงาน
(Riks
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับ ระดับ
โครงการ/
Factor)
(Root Cause) (4)
(8)
(5)
ความ ความ
ขั้นตอนหลัก
(2)
(3)
รุนแรง เสี่ยงที่
(1)
(6) คาดหวัง
(7)

แบบ RM-2
ปีงบประมาณ 25.........

แผนจัดการความเสี่ยง
กาหนด งบประมาณ
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)
เสร็จ/
(11)
(9)
ผู้รับผิดชอบ
(10)

ลงชื่อ....................................................................
ตาแหน่ง..............................................................
วัน..............เดือน.........................พ.ศ.................

-11คาอธิบายแบบแผนการบริหารความเสี่ยง RM-2
การลงรายการในแบบรายงาน RM-2
ช่องที่ (1) กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก : ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม หรือใส่ชื่อโครงการ/กิจกรรม
(เช่นเดียวกับ RM-1)
ช่องที่ (๒) ปัจจัยเสี่ยง

ช่องที่ (๓) สาเหตุของความเสี่ยง

: ใส่ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง
ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ (เช่นเดียวกับ RM-1)
: ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
(เช่นเดียวกับ RM-1)

ช่องที่ (๔) โอกาส

: นาค่าที่ได้จาก RM-1 มากรอก

ช่องที่ (๕) ผลกระทบ

: นาค่าที่ได้จาก RM-1 มากรอก

ช่องที่ (๖) ระดับความรุนแรง

: นาค่าที่ได้จาก RM-1 มากรอก

ช่องที่ (7) ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

: ใส่ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังว่าโครงการของเรา
ตอนเขียนโครงการเราต้องการให้มีความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับใด
ระดับ
5
4
3
2
1

ช่องที่ (8) วิธีการบริหารความเสี่ยง

คาอธิบาย
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

: เลือกวิธีการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา ดังนี้
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดาเนินการเพื่อ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง องค์กร
อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้ว
พบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น
กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่
สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความ
เสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

-12ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุด
ดาเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยน
วัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องคานึงถึง
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุด
ดาเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย
- การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อื่น
มาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความ
เสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อื่นร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กร
อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
การจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการ
จัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อื่นร่วม
รับผิดชอบ เช่น การทาประกันภัย เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยร่วมรับผิดชอ บในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดาเนินกิจกรรมหรืองาน
บางอย่างแทน (Outsource)
- การลดความเสี่ยง คือ การดาเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง
องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมี
ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยง
ด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์เกิดขึ้น
หรือมีวิธีลดผลกระทบของ
เหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการดาเนินการอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกดาเนินการลดความเสี่ยง
เอง เช่น การทาสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพื่อลด
โอกาสที่ต้นทุนสิ นค้าเพิ่มขึ้น , การมีแหล่งสารอง
พลังงาน เพื่อลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้า
กระแสหลักขัดข้อง
- การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ดาเนินการใด
ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมี
ผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยง
บางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้ว
ไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับ

-13-

ช่องที่ (9) แผนจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ดาเนินการใด ๆ อย่างไรก็
ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า
ความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ หรือว่ามีโอกาสที่
จะเกิดเพิ่มขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพิ่มขึ้นเกินระดับ
ที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกิน
ระดับที่ยอมรับได้
ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธี
ตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอื่นต่อไป
: การกาหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ
จัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite)
หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่
องค์กรสามารถจะดาเนินการต่อไปได้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ช่องที่ (10) กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

: ใส่ระยะเวลาที่กาหนดแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบ
เป็น ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่าย

ช่องที่ (11) งบประมาณ

: งบประมาณของโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ

-14แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3
ชื่อหน่วยงาน..............................................
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส......./.............
ยุทธศาสตร์ที่...............(ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อปท).............................................................................................
โครงการ/กิจกรรม.........................................................................
วัตถุประสงค์......เพื่อ..............................................................................
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด......ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ..........................
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ........(สานัก/กอง.............................).................................................................................
ปัจจัยเสี่ยง
สาเหตุของความเสี่ยง การดาเนินการตามมาตรการป้องกัน
ระยะเวลา(5)
(Riks Factor)
(Root Cause)
มาตรการควบคุม มาตรการตาม
(1)
(2)
ภายใน
แผนบริหาร
(3)
ความเสี่ยง(4) Q1 Q2 Q3 Q4 ผู้รับผิดชอบ
(6)

แบบ RM-3
ปีงบประมาณ 25.........

หมดไป

สถานะความเสี่ยง (7)
คงอยู่
ควบคุมได้ ควบคุม ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้
ใหม่

สถานะ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
หมายเหตุ :
ลงชื่อ................................................................
ตาแหน่ง.............................................................
วัน............เดือน.........................พ.ศ..........
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คาอธิบายแบบรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง RM-3
การลงรายการในแบบรายงาน RM-3
ช่อง (1) (2) (4) (6)

: คาอธิบายเช่นเดียวกับ แบบฟอร์ม RM-1
และ RM-2

ช่อง (3) มาตรการควบคุมภายใน

: ถ้ามีการดาเนินการบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้เอาแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงในปีที่ผ่านมานามาใส่ในช่องนี้

ช่อง (5) ระยะเวลา

: ให้ใส่ช่วงระยะเวลาที่ดาเนินการว่าอยู่ในช่วงเวลาใด
(แบ่งเป็น 4 ไตรมาส)

ช่อง (7) สถานะความเสี่ยง

: ให้ใส่ว่าความเสี่ยงของโครงการนั้น ๆ หลังเสร็จสิ้น
โครงการแล้วว่าหมดไปหรือยัง หรือยังคงอยู่ ในส่วนที่
ยังคงอยู่ ควบคุมได้หรือไม่ มีสถานะ ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไขอย่างไร และถ้าโครงการนั้นดาเนินการ
ไม่สาเร็จในปีงบประมาณนั้นและต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป ความเสี่ยงนั้นๆ ถ้ายังคงอยู่ ความ
เสี่ยงนั้นควบคุมได้หรือไม่ และให้สารวจดูว่ามีความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อีกหรือไม่

