กระบวนการบริ หารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559
กระบวนการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการแต่งตัง้ คณะทางาน
บริหารความเสีย่ งของหน่ วยงานส่วนกลาง ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้แต่ละหน่ วยงานดาเนินการ
คัดเลือกโครงการตามขัน้ ตอนวิธกี ารการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) นามาจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง และแต่ละโครงการ
ต้องเชือ่ มโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์พจิ ารณา (ตารางที่
2 : หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง) ส่งให้ฝ่ายเลขานุ การ
คณะทางานเพือ่ คัดเลือกโครงการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งของกรมต่อไปโดยมีขนั ้ ตอนตามกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งตามมาตรฐาน COSO ดังนี้
•

ขันตอนที
้
่ 1. กาหนดเป้ าหมายการบริ หารความเสี่ยง
กาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสีย่ ง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการทีม่ ี
ความสอดคล้องกับทุกกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รบั งบประมาณสูงเป็นอันดับแรก (ตารางที่ 1 - 4)
•

ขันตอนที
้
่ 2. การระบุความเสี่ยง
2.1. การระบุกิจกรรมในการดาเนิ นโครงการ ทีไ่ ด้คดั เลือกไว้ขา้ งต้นตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุด ( ตารางที่ 5)
2.2. การระบุความเสี่ยงตามธรรมาภิ บาล ให้นาหลักธรรมาภิบาลทัง้ 10 ด้าน มาเป็ นปจั จัย ในการ
วิเคราะห์ความเสีย่ ง (ตารางที่ 5 )
1. หลักประสิทธิผล
6. หลักภาระรับผิดชอบ
2. หลักประสิทธิภาพ
7. หลักนิตธิ รรม
3. หลักการมีส่วนร่วม
8. หลักการกระจายอานาจ
4. หลักความโปร่งใส
9. หลักความเสมอภาค
5. หลักการตอบสนอง
10.หลักการมุง่ เน้นฉันทามติ
2.3. การระบุประเภทความเสี่ยง ให้นาความเสีย่ งทีไ่ ด้วเิ คราะห์มากาหนดประเภทของความเสีย่ ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ (ตารางที่ 7 )
1. ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O)
3. ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk : F)
4. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)
•

• ขัน้ ตอนที่ 4 การกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการจัดการความเสีย่ งมี 4 กลยุทธ์ คือ
1. การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
2. การควบคุมความสูญเสีย
3. การรับความเสีย่ งไว้เอง
4. การถ่ายโอนความเสีย่ ง
• ขัน้ ตอนที่ 5 กิ จกรรมบริหารความเสี่ยง ( ตารางที่ 9)
ระบุกจิ กรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสีย่ งให้หมดไปหรือลดลงในระดับทีย่ อมรับ
ได้ โดยจะต้องเป็ นกิจกรรมทีห่ น่วยงานยังไม่เคยปฏิบตั หิ รือเป็ นกิจกรรมทีเ่ พิม่ เติมจากกิจกรรมเดิมทีเ่ คย
ปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้วแต่ไม่สามารถควบคุมความเสีย่ งได้ ตลอดจนการกาหนดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดาเนินการแต่ละ
กิจกรรม และหน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
• ขัน้ ตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (ตารางที่ 10)
ช่องทางในการสื่อสารการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง เช่นเว็บไซต์ หนังสือราชการ เป็ นต้น
• ขัน้ ตอนที่ 7 การติ ดตามและเฝ้ าระวังความเสี่ยง (ตารางที่ 11 – 13)
มีการกาหนดระยะเวลาการรายงานการติดตามและเฝ้าระวังความเสีย่ ง ดังนี้
1. การรายงานทุกเดือน (ตารางที่ 11) ทุกในวันที่ 25 ของเดือน
2. การรายงานรอบ 12 เดือน (ตารางที่ 12 – 13) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2559

เอกสารอ้างอิ ง

1. คาสั ่งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ที่ 75/2553 ลงวันที่ 1 ก.พ.2553)
2. คาสั ่งแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง (ที่ 883/2558 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2558)
3. คาสั ่งแต่งตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง (ที่ 11/2559 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2559) (เปลีย่ นแปลงคณะทางานฯ)
3. ซักซ้อมแนวทางการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ ง (ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0625/ว11056 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558)
4. อนุมตั แิ ผนบริหารความเสีย่ ง (ที่ มท 0625/67 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559)
5. รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน (ครัง้ ที่ 1 รอบ 6 เดือน) (ที่ มท 0625/155 ลงวันที่ 1 เม.ย.2559)
6. รายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงาน (ครัง้ ที่ 2 รอบ 9 เดือน) (ที่ มท 0622/326 ลงวันที่ 26 ก.ค.2559)
ขันตอนที
้
่ 3 การประเมิ นความเสี่ยง ( ตารางที่ 6 – 7,8)
โดยการระบุโอกาสของการเกิดความเสีย่ งว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด และเมือ่ เกิด 8. สรุปผลการดาเนินงานบริหารความเสีย่ ง (ด่วนทีส่ ุด ที่ มท 0625/..... ลงวันที่ ......................)

ความเสีย่ งขึน้ แล้วส่งผลกระทบถึงใครบ้าง ในระดับใด โดยให้หน่วยงานคัดเลือกความเสีย่ งทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ บ่อยๆ และ
มีความรุนแรงของผลกระทบในระดับสูงสุด

