นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลยางฮอม
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลยางฮอม
สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสงผลใหเทศบาลตําบลยางฮอม ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1.เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ที่ ต อ งมี ก ารแก ไ ขอย า งต อ เนื่ อ ง
ของเทศบาลตําบลยางฮอมในสภาวะวิกฤต
2.เพื่อลดผลกระทบในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หรือการใหบริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลยางฮอม
3.เพื่อบรรเทาความเสียหาย และรับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น
4.เพื่ อ ให ป ระชาชน และผู มี ส วนได ส วนเสี ยของเทศบาลตําบลยางฮอม มี ความเชื่อ มั่ นใน
ศักยภาพของเทศบาลตําบลยางฮอม
แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง
ในป จ จุ บั นของเทศบาลตําบลยางฮอม ซึ่ ง ไดมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอยูต ลอดเวลาไมวาจะเปน
จากปจจัยภายนอก เชน การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปจจัยภายใน เชน การกําหนดแผนยุทธศาสตร
การกําหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสรางองคกร การบริหารจัดการขอมูล เปนตน ประกอบกับคณะผูบริหาร
ของเทศบาลตําบลยางฮอม ที่ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเปนองคประกอบ
ที่ สํ าคัญ ของการก าวไปสู ร ะบบการกํ ากั บ ดูแลกิ จ การที่ ดีข องเทศบาลตําบลยางฮอม โดยมี ความเชื่อ มั่ นว า
การบริห ารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหเทศบาลตําบลยางฮอม สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ ตั้งไว
และความเชื่อ ถือ จากประชาชนตอ องคก ร ปอ งกั นความเสี ยหายตอ ทรั พยากรขององคก ร ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพมีระบบจัดการและควบคุมที่ดีนําไปสูการบริหารจัดการที่ดีตอไปในอนาคต
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy)
1.กํ า หนดให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป น ความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานเทศบาลทุ ก คน
ซึ่งตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตน และใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
ดานตางๆใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2.กําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
เพื่อ ใหเ กิดการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิ ทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรในทิศทางเดียวกั น
โดยนําการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธแผนงาน และการดําเนินงานของ
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบล รวมถึงการมุงเนน
ใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่กําหนดไว
3.การกํ าหนดแนวทางปอ งกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ยางฮอม เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงของเทศบาลตําบลยางฮอม และสนับสนุน
ใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึงตลอดจนการจัดระบบการรายงาน
การบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารปลัดเทศบาลเจาหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

-2นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองคกรความเสี่ยง (Risk)
หมายถึงโอกาส/เหตุการณที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่ มีความไม แนนอนหรือสิ่งที่ ทําให
แผนงานหรื อการดําเนินการอยูป จจุบั นไมบ รรลุวัตถุประสงค/เป าหมายที่ กํ าหนดไวโ ดยกอ ให เกิ ดผลกระทบ
หรื อ ความเสี ยหายตอ องคก รในที่ สุดทั้ ง ในแง ของผลกระทบที่ เ ป นตัวเงิ นหรื อ ผลกระทบที่ มี ภาพลั ก ษณและ
ชื่อเสียงองคกร
การบริหารความเสี่ยงตอองคกร (Enterprise Risk Management)
หมายถึ ง กระบวนการที่ ป ฏิ บั ติโ ดยคณะกรรมการผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก คนในองค ก ร
เพื่ อ ช ว ยในการกํ า หนดกลยุ ท ธ และดํ า เนิ น งานโดยกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งได รั บ การออกแบบ
เพื่ อให สามารถบ ง ชี้เ หตุก ารณที่อ าจเกิ ดขึ้น และมี ผลกระทบตอองคก รและสามารถจั ดการความเสี่ยงให อ ยู
ในระดับ ไดสามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร
เทศบาลตําบลยางฮอม กํ าหนดกระบวนการบริ ห ารความเสี่ยง เพื่ อ ให ขั้นตอนและวิธีก าร
ในการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยมีขั้นตอนสําคัญ
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1.สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
2.การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
3.การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
6.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
7.ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Cornrnunication)
8.การติดตาม (Monitoring)
1.สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
สภาพแวดล อมภายในองคกรเปนพื้ นฐานที่สําคัญในการกํ าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
กลยุ ท ธ และเป า หมายขององค ก ร การกํ า หนดกิ จ กรรมการบ ง ชี้ ป ระเมิ น และจั ด การความเสี ่ ย ง
สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายความถึงปจจัยตางๆ เชน แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล รูปแบบ
การจัดการของฝายบริหาร และวิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารตองมีการกําหนด
รวมกับพนักงานเทศบาลในองคกรสงผลใหมีการสรางจิตสํานึก การตระหนักและรับรูเรื่องความเสี่ยงและการ
ควบคุมแกพนักงานเทศบาลทุกคนในองคกร
2.การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
องคก รควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติง านที่ชัดเจนเพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงค
ที่กําหนดนั้นมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดโดยการบริหารจัดการ
ใหอยูในกรอบของ Risk Appetite และ Rick Tolerance

-33.การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
ในกระบวนการบ ง ชี้ เ หตุ ก ารณ ค วรต อ งพิ จ ารณาป จ จั ย ความเสี่ ย งทุ ก ด า นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธการเงิน ภาษีอากร ระบบงานสิ่งแวดลอมความสัมพันธระหวางเหตุการณที่เกิดขึ้น
แหลง ความเสี่ยงทั้ งจากสภาพแวดล อมภายใน และภายนอกองคกร ซึ่ ง มีอิ ทธิพลตอวัตถุประสงค/เปาหมาย
ขององคกร เชน วัฒนธรรม การเมือ ง กฎหมาย ขอบัง คับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และแนวโนมที่สงผล
กระทบตอวัตถุประสงคขององค กร ผูมี ส วนไดเ สี ยภายนอกองคก รสภาพแวดล อ มภายในองคก รเป นสิ่ ง ตางๆ
ที่ อ ยู ภ ายในองคก รและมี อิ ท ธิ ผ ลต อ เป า หมายขององค ก ร ยกตั ว อย า งเช น ขี ด ความสามารถขององค ก ร
ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค
และกลยุทธองคกร การรับรูคุณคา และวัฒนธรรมองคกรมาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองคโครงสราง
เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบการระบุเหตุการณอาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยง
สําคัญที่ไดรับความสนใจหรือเปนประเด็นที่กังวล เพื่อนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile)
ทั้งนี้เทศบาลตําบลยางฮอม ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1.) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธแผนการ
ดําเนิ นการและการนํา แผนดัง กล าวไปปฏิบั ติ อ ยา งไม เ หมาะสมนอกจากนี้ค วามเสี่ ย งดา นกลยุท ธ ยัง รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในอันสงผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธหรือการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักเปาหมายและแนวทางการดาเนินงานขององคกร
2.)ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละ
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองคกรรวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและขอมูลความรูตางๆเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม
3.)ความเสี่ ยงที่เกี่ย วของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจ
แบงเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในเชนการบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามเทศบัญญัติ
หรือจากปจจัยภายนอกเชนการจัดสรรเงินงบประมาณหรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ตกลงไวอันสงผลกระทบตอการดํารงอยูรวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร
4.)ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ขอบังคับของ
หนวยงานกํากับดูแลเชนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมติคณะรัฐมนตรีเปนตนรวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการเทศบาลตําบลยางฮอมซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียง
และภาพลักษณขององคกรโดยรวม
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สําหรั บ การประเมิ นความเสี่ ยงเป นขั้นตอนที่ จะตอ งดําเนินการตอ จากการระบุ ความเสี่ ยง
โดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก
1.) การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิ จารณาสาเหตุและแหล งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่
ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะตองมีการระบุถึง
ปจจัยที่มีผลตอผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมา
และกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลายดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบันรวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย

-42.) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยง
ไมอยูในระดับที่ยอมรับไดของกฎเกณฑการยอมรับความเสี่ยงความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที
การกําหนดเกณฑความเสี่ยง
เกณฑ ที่ ใช ในการประเมิ นความเสี่ ยงควรสะท อนถึงคุ ณคา วัตถุประสงคและทรั พยากรขององคกร
โดยเกณฑบางประเภทอาจพัฒนาไดจากขอกําหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลซึ่งเกณฑที่กําหนด
ตองสอดคล องกับนโยบายความเสี่ ยงขององคกรและมี การทบทวนอยางตอเนื่อง ป จจั ยที่ นํามาพิ จารณาเพื่ อประกอบ
การกํ าหนดเกณฑ ความเสี่ ยง ไดแก ลั กษณะและประเภทของผลกระทบที่ สามารถเกิ ดขึ้นและแนวทางในการประเมิ น
ผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการกําหนด
ระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได ระดับของความเสี่ยงที่จะตองจัดการ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย แบงเปน 5 ระดับ
โดยกําหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี้
5) คอนขางแนนอน
4) นาจะเกิด
3) เปนไปไดที่จะเกิด
2) ไมนาจะเกิด
1) ยากที่จะเกิด
ระดับความเสียหาย (Impact)
ระดับของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
1. ผลกระทบดานการเงิน
2. ผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณองคกร
3. ผลกระทบตอการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
4. ผลกระทบตอบุคลากรสําคัญของเทศบาลตําบลยางฮอม
5. ผลกระทบตอความลาชาในการดําเนินงานโครงการสําคัญ
แตละดานแบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี้
5) วิกฤต
4) มีนัยสําคัญ
3) ปานกลาง
2) นอย
1) ไมมีนัยสําคัญ
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Resporise)
การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยง จะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการตอที่
ประชุมและการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน โดยในการคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด
และคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appctite) เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับรวมถึงขอกฎหมายและ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถดําเนินงานและ
บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไมมีการจัดการ

-5แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
-การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยงมัก
ใชในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูงไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได
-การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการที่จัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)
-การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตองดําเนินการใดๆ
เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ
-การโอน/กระจาย (Sharing/Transfer) อาจลดโอกาสหรือผลกระทบ โดยการโอนความเสี่ยง
หรือแชรบางสวนของความเสี่ยง หรือการ Outsoaring
6.กิจกรรมการควบคุม (Control Activilaes)
กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความ
เสี่ ยงให อ ยูในระดั บ ที่ ส ามารถยอมรั บ ไดเ พื่ อ ป อ งกั นไม ให เ กิ ด ผลกระทบตอ เป า หมายขององคก รเนื่อ งจาก
แตล ะองค ก รมี ก ารกํ าหนดวัต ถุป ระสงคและเทคนิคการนํ าไปปฏิบั ติ เ ป น ของเฉพาะองคก รดัง นั้ นกิ จ กรรม
การควบคุมจึงมีความแตกตางกันซึ่งอาจแบงได 4 ประเภทคือ
1.การควบคุม เพื่ อการปองกัน (Preventive Control) เป นวิธีก ารควบคุม ที่ กํ า หนดขึ้ น
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2.การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพื่อใหคนพบขอผิดพลาดที่ได
เกิดขึ้นแลว
3.การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน
ใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4.การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นและปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ําอีกในอนาคต
7.ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)
สารสนเทศเป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ องค ก รในการบ ง ชี้ ป ระเมิ น และจั ด การความเสี่ ย ง
ขอ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ยวของกั บ องคก รทั้ง จากแหล ง ขอ มู ล ภายในและภายนอกองคก รควรไดรั บ การบั นทึ ก
และสื่อสารไปยังบุคลากรในองคกรอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบได
รวมถึงเปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคการไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และผลของการบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงเหล านั้นการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยัง ครอบคลุ ม ถึง การสื่ อ สาร
จากระดับบนลงลาง ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวางหนวยงาน ทั้งขอมูลจะแสดงเหตุการณและชวย
คาดการณการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการสายงาน
หรือหนวยงาน ซึ่งชวยใหองคกรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมความจําเปนได

-68.การติดตาม (Monitoring)
กระบวนการบริห ารความเสี่ยงการทุ จริ ต ที่ดําเนินการภายในเทศบาลตําบลยางฮอมมีความ
จําเปนตองไดรับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการบริห ารความเสี่ยง
การดูแลติดตามแนวโนมของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา
1.เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ วิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยงที่อยูภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
2.ความเสี่ ยงที่มีผลกระทบสําคัญตอ การบรรลุวัตถุป ระสงคขององคก ร ไดรั บการรายงานถึง
ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และแนวโนมของความเสี่ยงตอผูบริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3.ระบบการควบคุมภายในที่ วางไวมี ความเพียงพอ เหมาะสมมีป ระสิท ธิผลและมี การนํามา
ปฏิบัติใชจริงเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในอยูเสมอ
เพื่อให สอดคล องกับสถานการณหรือ ความเสี่ยงที่เ ปลี่ยนไป เจาหนาที่ที่ รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะ
ความเสี่ ยง รวมถึง กระบวนการบริ หารความเสี่ยงใหหั วหนาไดทราบ และนําความเสี่ ยงเขาเสนอในที่ประชุม
ผูบริหาร เพื่อทราบตอไป
แนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลยางฮอม
1.สํานัก/กอง ดําเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกสวนราชการ
2.พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รับทราบประกาศนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน ใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ
3.วิเคราะหกระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนใหสํานัก/กองดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
ตามภารกิจหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
4.ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
5.การดําเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการที่กําหนด
6.ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะหขอดีขอเสีย ปญหา อุปสรรค และทบทวนปรับปรุงการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง พรอมรายงานใหผูบริหารทราบ
7.รายงานสรุปผลความสําเร็จการดําเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสนอผูบริหาร และหนวยงานที่
เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายอําโพน อโนราช)
นายกเทศมนตรีตําบลยางฮอม

